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ئملى@بد@@

السلأ@-عليهيدقوبإسرائيل-قمة

السلأ@عليهموسىقبلمنإسرائيلوبني





السلأأ+كلليهيدقوبائيل+إسر

@وعبا@وقومه،ألاهالتلام-عليهإبراهيم-اعتزلحي@
وآلهتهم،م

وهبللوجدا.المحهيتركهلموثبلىه،أملهوهجر
ا.يخروعؤضهثؤية،له

ويعقوبإسحاقلهوبخاا@تهدونمنيعبدونومااكزلهم)فلتا

عليأاله@صدقلانلهموجبلنارحمتنا،منلهمووهبنانبيا.جعلناوكلأ

8الأنعامأهدينا،كلاويعقوبإسحاقله)ووهبنا..(49أمريم: 40)

اثهرزقهإبراهيم،اب@هووإسحاق
كماعقيمأ-قبلهوكانتسارة-م@

إسحاقلأنلالراهيمولدأئحسبولكنهإسحاق،اب@هوويعقوبصتقدم

لثةحذه،حياةفيززقه
وتعلمالصمثر،ولدهكأئهوكانوخحره،بيتهفي

نياكأليه.وكادلنيهولقهاثيانته،

وبلهم.ويعقوبواسحاقإبراهيمرحمتنا@منلهم)ووهبنا
عنإبراهيمتعؤصالتياقههبةلأتهاتذكروالرحمة

ليوتؤلسهوثيلىه،أهله

عترواوحدت@
له.ا

مسمحكليدعوتهم،فيصادقينوكانوا
قولهمئؤخذقومهم.فيالكلمة

عليأاله@..صدقلانلهم)وجعلناوبالتبجيلبالطاعة

لإبراهيئم-ا@همنوبسرىرحمةاللام-عليهيعقوب-كار
لمالتيالعقيتم@روجهال@،فيالطاعنالكيرالشيخالسلام-عليه



وتعالى-سبحانه@عحل-إسحافالمحهوقبهماقدلعديكىولمتعقب،

إسحاق.سيعقوبسحميدهماالثرى

قال:سلاما.قالوا.ى،بالبشرإبراهمزشئناجاع@ولقدالال@

إسحاقوراءومنبإسحاقفبترناهافضحكتقائمةوامرإنهسلام..

وكلانافلةويعقوبإسحاقلهووهبنا1،..،6،97أهودة@يعقوب

.(72الأنبياءةأ@صالحينجعلنا

صالمحتلىينمعيعقو@الهذكروقد
وآتاهماصطفاهمالذينعاده

وإسحاق.إبراهيمأبويهمعفكرهالبوة،

إناوالأبصارافيديأوليويعقوبوإسحاقإبراهيمعاثنا)واذكر

وإنهمالدار.ذكرىبخالصةئخلصناهم
الأيخاراله@المصطمينلمنكدنا

)أوليلأتهمويعقوب،وإسحاقإلراهيموتعالى:يسحالهالله
الصاثوالظربالأيديالصالحالعملصكايةوالأبصلى@.الأيدي

يفكرلاومنله،يدلاصالحأيعمللامنوكأدلالأصصوالسديىالفكرأو

له!نظرأولالهعقللاسليماتفيهرا

ليدكرواخاصةلصفةأخلصهماللهأدالتكريميةصفتهمم@يدكركما

سهاها.شيءكلمىويتجردواالآحرة،الدار

صرفعتهم.ميزتهملهدهالدار@..نكرىبخالصةأخلصناهم)إنا

المصطفينلمنعندنا)وإنهمأخيوا.محتاريراللهعدحعلتهموهذه

ا

معيعقوبقصة@ور@
فكان@الئلامعليهمايوسف-اللهقصة

لهذهالتقيناوقدالموصول،الفطمشوالبيالملهوت،المحبالوالد

رببالهطهصدقعنفعبرةحلقاتفيالعظيمةالويةالثخصية

وحكمته.وقدرتهاقهلقدرالمتينةوثقتهالعالمين،



وئحكامهوصفاته،سبحانه-الله-طبد@واضحةبمعرفةلقد@متلى

الحقيقة-قمةعلىوقفلفدالعمل،وقاعدةالعقدة،وسحح@رومرصاته،

يقول:فهووالشهاثة..الغبعالمعلىالله-يريدمالقدرمنها-يثرف

منوئحلمة
عهالقرآنودكر6(،8أي@صف:@تعلمونلاما@ته@

لمأ(.أيوسف.@يعلمونلاانلمىكرولكنعلمناهلماعلملذو)@انه

وصفاتهالله@د@علىلاءالأبهمالأنبياءأنالكريمالقرآنأكدلقد

سوءولاضلال،ولاجهللوبهلاالذيالحنيعقوثعرتلقد

..@تعلمونلاماال@همنوأعلمتعبير.،صؤولافهم

هذاومدبرالكون،هدالاطرثحالقهالإنسانبهيعرفالذيالعلمإئه

بي@والصلقاالخليلة،الغليةوصفاتهالوجو@
الإنسانوموقفوربه،العد

لي
بحمدهئسغإلاشيءمن)وإنوالعوالمالمحالمكلمنالعالمهدا

تبلىكربه-منوموقفه4(،4الإسراء:أاله@تججهمتفقهونلاولكن

يسحطه.ومايرضيهماوتعالى@

الحاصيةهذهالسلامءعليهيعقوب-ليدنافاضلةسمةهذه

وقلبهالنطى،لخالقالمتصلالحساس،الدقيقشعورهفيتكمنالفاضلة

ا@ه..أمرعلىوالثباتالإلهيةبالحكمةالفياضالرقيق

علىتتديدهقلبه،فيأشيرتهاالتييعقو@عقيدةملامحأهموس

علامته..اليقيىوكانشعلى@اقسليم@كانبالغيب،الإيماد

المحه@صفكللتصدينأصمحذجآفكارولقي@،وعلملمعردة،آمرلقد

للتصديقإنسانيةصورةفكانالعحية،وأفعالهالفاعلة،وقدرتهالعلية،

هاالله.لأفعالالمطمئنةوافقةالفطلق،
سنترلعدلأولاثهيقولذاهو

ج@بمصرعهأخروهوقدعنهم،يوسفغيا@منطوللة
كماالذثأكله

ا؟عمرز



روحمنتيئواولاوأخيهيوسفمنوافتح@انموانجتيا@
اته.

7،..8أيوسص:@الكافرونالقومإلأاقهرؤحمنييئسلاإئه

@لر@كذلك
حيى

وجهه،عدىقميصهوأل@يوس@،منالثيرأتاه

ةضنتظرميعادعلىمهكانكأنهالعائب،العقلهداأساريرهانثرحت

لكمأقلأتمقال.بصيرأفلرتذوجههعلىألقاهالبثيرجاءأنفلتا@

..(96أيوس@:@تعلمونلاماد@هسنأعلمإني

إيمانه،عصلياللأم-عليهبعقو@-الايتادهاتادوتصور

ورعايتهوفيئتهبالتهالثقةحقيقةتصورووجداله..قلهواشسلام

ليالوحودفياللهلسةالضدركالواثقالمؤسشعورإنهوحمايته..
الاللاء

إيمانهيلب@ولمنمسه،لمحهوأحلصقلبه،واطمأنآم@لقدوالبلاء

يطمسهلاإيمادوالبصيرةالملجمة،الفطرةعقيدة

والقصةالحياة.ريحتهزهلاراسحتابتويقشوالخطو@،المحنركام

ومتالاأسوةليكوفىاللام-عليهيعقوب-تعرص

بروحالمتيقىالوأثقالئعورهدا
حق@يالعطيمالقرآنيصورهاته،

ليالحقجديةكانتكيصالكريماليهدا
يلقىكانكي@نمسه

العليم.الحبيرم@فبتلىأنهوهويعلمالمحة،

ترسمالعميق.والإيمادالراسخالوجدادصورةتعكىالقصةإد

الوجدانصورةواحدة.لصورةترسمهمختلفة.مثاهدفييعقو@

قلبه:يلاصصا@تيقينفييقولهوذافها

روحمنتيأسواولاوأيخهيوسفمنفتحئسوا)اف@بوا
لاإنهال@ه.

.@الكافرونالقومإلأال@هرؤحمنييثر

ستلىاوكالتاهيم،إسثينحملتاليالمطمئةالمسمشهدإنه



واقعليلمشيئتهوئنفذأاقه،يقذر
بمايقينأإلاوالحطوبوالمخىاللاءيريدهلا@ادقال@الإيمادإن

قلوب@هاكقاتمأ،رهيحاكادمهماوالموق@ثقلت،مهمالالمحنةاقه،وعد

فماالحق،يعمرها
الموقفيزيدهموماونسليما،إيمانأإلأالمحنةتزيدهم

ودقينا..رسوخاإلأالقتم

دته@سةوهدهالمخلصين،اتهعبادفيالإيمادطبيعةهده

في
الصا@تةصورتهايحققالوحو@

لي
منعلم@قديعقوب،ال@ه

أدا@هسنة

اللهلةتجدول@اليسر،سيتبعهافإلهعايتهابلعتإذاوالمحنةالدة

تديلا..

يعقوب-قصةفيإليهالقرآنيدعوالذيالكريمالموقفهوهذا

والإيمادسالعقيدةأصحابيتلقاهالديالدرسهوهذااللام-.عليه

@حب،إبراهيمخجرنجذهفيتربئجليلنيوحياةقصةالرحمىقصص

@هدهوالأمالةالوصيةوحملإلراهيم،ملةعلىسبحاله-ل@ه-متبداول@

السمحةالديفةالملة

عنيركبومن@
ملة

منإلأإبراهيم
فياصطفيناهولقدنفه؟شفة

ئسلمتقال:ئسلمربهلهقالإذالصالحين.لمنالاخرةفيوإنه@لدنيا،

اصطفىاتهإنبنيياويعقوب:بنيهإبراميمبهاووضىالعالمين.لرب

1القرة:أ@مسلمونوأنتمإلأتموتنفلاالدينلكم 31 32)

الصريح.الحالصالإسلامهيإبراهبمملة
التيالوصيةيعقو@ووصيةلبيه،إبراهيموصيةكتتلك

لحظةآخرفييعقو@كررها
من

الثاعلثغلهكانتوالتيحياته،لحطك

وليسمعهاكلها،البثريةفلتسمعهاوسكراته،الموتعهيصرفهلمالدي

مفتوحةلقلو@إسرائيلبنو

منتعبدونمالبنيه.قالإذالموتيعقوبحضرإذ@شهد@كتمئم@

1



إلهأوإسحاقوإسماعيلإبراهيمأبائكوإلهإلهكنعبدقالوا.بعدي؟

1القرةأاله@مسلمونلهونحنو@حدآ 33..،0

لمشهدوالاحتصلىالموتلحظةفيوتجيهيعقوبلينالمشهدهداإن

لحمايخضر.ميتالتأئيرعميقالإيحاء،فويالدلالة،عطيم
القصبةهي

ديبالهتشعلالتي
ماألاحتصلى؟ساعة

وهوخاطرهيعنيالذيغلاتهو

وشتوئقإليهيطمئنأنيريدالذىالجتلالأمرهوماالموت؟طسكر@في

مامه؟
وصولهاسلامةعلىويحرصلألائهئحلفهاأنيريدالتيالتركةهي

كلليهيسحلمحصر،فيلهمديسلمهاإليهم

الكبرى،القضيةوهيالدحر.وهيهيالعقيدةإئها

الموتسكراتعهتغللاالذيالحتل،الأمروهيالاغل،الثغلوهي

اله.بعدي؟منتعبدونماالال@وصرعاته:

والتربية،التعليمهوالئلامءعليهيعقوب-سيرةمعالمأهموس
ودعوته،لدي@علثىوالخطوب،المصعلىثابتأالعقيدة،صلبكارفقد

وتصحيحتعالى،اللهفيالعقيدةتصحيحهوالأنبياء-كسائرهدله-وكان
لتهالعباثةوإفرادالدين،إحلاصإلىوالدعئوربه،العبدلينالصلة

والالتجاء،والدعاءوالتوخهدةللعا!المستحقص@سحانهالأحد-وأنهوحده،

@اوحده:لتهوالعمو@ي@الناصعةالعقيدةإلىم@هةيعقو@همةوكنت

بعدي؟منتبدون

بعقوب،هد@كانتومراتهوألوانهصورهبكلالثركمحارلةإد

ينتهون..واليهايبدأودمهاالأنياء،دعيةوأسلسالأساسي،الوةهد@

ن@فاعبدوأناإلأإلهلاأنهإليهنوحيإلآرسولمنقبلكمنأرسلناوماالال@
أ

لبنيه.علمالتكونيعقو@وصيةإلىالكريمالقرآنأشلى

@قدوالأيام،الرمانمرعلىإسرائيللي
الجيلهداإسرائيللبيوصع



منتعبدون)ماالتوحيد:ودعائمالحقأسسالطويلتاريخه@يالبشري

حضرهحي@لبيهقالهكذابعدي؟،..

هدا
أردتالتيالقصيةهيوهدهمنحمعتكمالديالأمرهو

هيوهذهعليها.الاطمئان
..@والتر@والذحراثمالة

إلهأوإسحاقوإصماعيلإبراهيمآباثكوإلهإلهدنعبدفالوا:،

.@ملمونلهونحنو@حدأ

إثهمويصونونه@التر@يتسلمودإئهمويدكرونه.ديهميعرفونإنهم
لنيهإبراهيموصيةظلتوكذلكوئريححمهالمحتفرالوالديطمثئود

أنهمعلىصريحانصاينصونهموكدلكيعقوبألناءفىمرعية
"مسلمون"

ا

إلههوئعدالديالإلهفليربالتأمل.جديرةالوصيةهذهإن

وإسماعيلإبراممآبائكوإلهإلهكالعالميى@نعبدربهواثماإسرائل

مسلمود@.لهونحنواحدأإلهاوإسحاق

هذه
هي

فلاالدينلكماصطفىال@هإنبني)ياويعقوب:إبراهيمسلة

اله..مسلمونوأتمإلآتموتن

ها
لبسلاواضحبنصيقولودإسرائيل-لييعقوب-أولاداولاءهم

إبراهيمآبائهوإلهإسراثيلإلههوواحداإلهايعبدودغموض:ولافيه

..@مسلمونلهونحنواحدأإلهاالال@واسحاقو)سماعيل

هوالإسلام.إته
لمحيرهووالإسلامويعقو@.إلراهيمملة

مسلمون..لهونصواحداإلهانعدطادت@.عنقالماحينإسرائيلبني

المطلقالاستسلامهوالإسلامالقاطع.الناصعالمطلقالتوحيدصورة

الإسلام:شرعفيماإليهوالتحاكموحدهمهوالتلقيالإلهية،للقوامة
يةالئرالحياةوقيامالطا@امورفياقهتحكيمالاسلام:والاتاع.الطاعة



وفيوالتصور،الاعتقادفيةالحياةشزونكلفيوحدهد@هالدين@ةعلى

كلوفيوالمو@زين،والقيمواللوك،الأخلاقوفيوالناسك،الثعائر

@لهانعبد..ةالسواء:علىوالجماعيةالفرثيةالجاةجمانبمنجفب

.@مسلمونلهونحنواحدا

الإيمانلموفيإثهصاللامعليهيعقوب-شحصيةأمامونقص

مثلالتكونشاخصةالكريمالقرآنصورهالقدالحليم،الراثقالمستسلم

فلاحفلاإسرائل،ليلبيهوقدوة
دعاالذيالإسلاممنهحباتباعإلاال@هعند

ومقنوإسرائيلإبراهيمذريةومنبعدأمئوالنبيون@و)سرائيلإبراهيمإليه

قصالنينالألبياءتلىيخالقرآنحفظلقد..(58ةأمريمواتجا،هدينا

ثلاووأفعاله،افهلقدرالوانقللاستسلام؟مثلايعقبملكانخترهم،

كلالتووللاعنمادومثلأشك،إليهبربئولاطمع،ثولهلاالذيللإخلاص

لامااقهمنوأعلما@تهبلىوحزنيبثي)إتما@شكوإلبه:والالتجاءافهعلى

..(81ةأيوسف9تعلمون

الامور،كلفيوحدهد@هالرجعةأنويقيحهبإيمالهيعقوبأدوكلقد
بالوحي@لروحالموصولبربهالصلةالوثيقوهوئقندى،مثلافكافى

ل!وا

تو@جهوهيالقلوبليالعقيدةالإسلامعليهايبنيالتيالقاعدة

تهتزحينوحدهاللهإلىالالتجاءالراسخة:القاعدةوالخطوب..الأحداث

يجدلاوحده،ال@هبلىالقلبويخلوشتى،وهيالأوهاموتتحارىالأسا@

البصيرة،ونتفتحالغثاو@ت،تسحليفقطاللحطةهدهوفيإلأسندا

لاإلاتئلاإلاأدثهشيءلامدعلىالأنقوينجلي

نلتقيوعدثل!إله..إلاملجألاإرادته..إلاإراثةلاحوله.إلأحول
صحيح.تصورعلبهايفومالتيالواحدةبالحقيقةالروح

ماكللته..كناومثيئته..بإر@رتهشيءكلقه..والأمرفالخلق



كلوفيامركلفيو@لمابالمبرجعواليهدثه..وذاتيتنا..كيانناكل

الاعتقادالإيمان..مراتبفاولى@لمطلق،@لتسليم

بالمحهالأقئولاحوللاوأنلثه،كلهاوالحركةوالقئالحولبأنو@ليقين

الضخمةالحقيقةهذه
نفرسفيبتقريرهاالقرآنعيالتيهي

وتجريلالدموتخلطقد،كلوتعمرنفس،كلفيتستقرحتىالمؤمنين

وصورةالحقيقة،لهذهفنلاالئلام-علبهيعقوب-كانلقدالعروففي

هذهاستقرتوقدإنانية،شخصيةالقرآنر@تسمهالها،المئاعرئلؤنة

ولاح@فيغيرهايحوللاكلها،حياتهفيالحقيقة

فيالفاعلةبالفوةسلثمرةفلبهيتصلالمؤسإن
فيتوكلالرجو@هذا

وئحققالتائج،ئحدثسبحانهفهوكلها،امورهليوحدهاللهعلى

ماتفلثمومنبحكمته،الأمرويدبرالمصاير،
يحيء

فيقدراللهله
فيإلأ@لبئري@لقبيعرفهلاالديالعجيبالترازنإتهايأاطمئنان

ل!ا

بالنةالقبفيالصحيحالإيمانيالتصورتتىءيعقو@قصة

بإيمانعلملقدهلأ،..أيوس@:عئمناه،لماعلملذووإتهالله،ألإراثة

مقذرشيءمكل.(3ةالطلاقأقدرا،ضيءلكل@ته@جعلقد@أثهويقبن

شيءلي@وأسابه.وبتاثجهوسملاساته،ومكاله،وبزمانهبمقدار@

وفيالناس،حياةفيجزا@اشيءوليىمصا@فة
فكلكله،الوجودهذا

وعلمه..وقدوهوأمرهاقهلإراثةمعقحدشيء

هوها
@لت@مرثقاسأحذأنبعدلبنيهيقولاللام-عليهيعقوب-فا

مصرإلىرحلتهمفيبأحيهميعرثوا@دعليهم
الكيل:مهمئغأنلعد

ومامتفرقةأبوابمنواخلواو@حدبابمنتدخلوالابنتيياوقال،

منأغني
فليتوكلوعليهتوكلتعيهإلادهالحكمإنشيءمنالهه

..(67ةأيوسفلشوكلون،ا



كلمةإنهاالمتوكلون..فليتوكلوعليهتوكلتعليهل@هإلأالحكمبن

يحسالديالمؤمنالمتصرت،هووحدهاتهبأنالمضالمطمئ@،
لأن

بالثهموصرلموتهذاوحده..ثهفالحكمخطاه،تقودلسحاله-الله-يد

علىالمسبطرةالقامرةوألوهيتهسبحاله-وجو@ه-دالعورئحطىءلا

لمصائر.وااثالأحد

يرجولافالمؤمنواضحة..بعباراتالقرآنيرسمهاالىالحقيقةهده

يعلموإليه،إلأيرغبولابجنابه،إلايلئولا)ياه،إ؟يقصدولاالله،سوى
شربكلاالئلك.فيالمتصرفوأئهييهى..لملألموماكانشاءماأته

هوعليهالتوكلكادثئموم@لحكمه،معقبولاإلأدالحكم)إنله

جماع

نيهو@
تثرفتالذيالئلام-،عليهيعقوب-ائل-إسالله

أناللهأكرمهفقدإليه،بالانتسابونالم@وترفويقية،بدعحتهالأرضبى

والحكمةالكتابإسرائيلنجيأتينا)ولقدوالتقىالهدىأئمةفويتهحعل

لرغاأ@لنبوةوا
5 30)..

ماوآتاهمئلوكأ،وحعلهمبمرائيل،ليسبحانه-اكه-اصطفىلقد

أبيهمخطحاتواقتفياالسلام،شلاتبغمالقدالعالميى،أحدآسئؤتلم
آلافسنةعلىيريدمامذالإمام،البي

ايمإبرذريةومن
أمريم:وئبهياأ..سجداخرواالرحمنأياتعليهمتنلىإذاوإسرائل

58).

مستسلمأكانوفعلأ،قولااللهضذقدقدحياته،يعقو@يطويوهكذا

إلىالعظيمالإيمانيالميراثهذاإسرائيللنوحملثئموقدره،رتهلمثميئة

الإلهيالفضلهذابدأفيإسرائللسيال@هومك@العالمن
كماالسلام-عليهيوسف-مدحياتهم@ي

فيإصرائيلبنووعلث@تقدم،
فيحققرافقدصرعاية،وكرامةعرفيعاشواورحمته،ورعايتهاتهغير



منهجحياتهم
كماالإلهية،التعاليممىعليهمأنزلفيماالفمثلاثه

اثهولؤأهموالأرزافالرككعليهمولاضتحياتهم،نصلحتالمحه،أنزلها

عليهمطالولعد@لكونسبهم.اسمهمومخدذكرهمفردعصدقمبوأ
قلولهم،وقستالغر@ر،لالثهوغرهمالدليا،علبهبمواستولتالأمد،

كان.؟فمافاوظلم@ا.وفقها،وضتيا،نحرفيا،واغما،@زا

أحدا.تحبيلااللهشة)ق
لسنةتجدولنيتبديلأ.ال@هلسنةتجدولبى

جاعلكإنيقال:بكلماترنهإبراهبتمابتلىوبذتحوللأ..،اثه

الظالمن،عهديياذلاقال:ذريتي.وينةقالإماما.للنلس

1لبفرة؟ا1 2..،4

الفصلالقرلوجاعهفيالإمامةعنربهإلراهيمسأللقد

من
.@الظالمينعهديينالالاالعالمين:ربالله

وبالصلاحوالعور،بالعمليستحقح@هالمنفويتكديالإمامةإن

3،ولحموشيحةليستفالقربىوأنسا@،أعلاب@رائةوليتوالإيمان،

هيإنوالقوموالجن@والدمالقر@بةودعوىوعقيدة.دي@وشجةهيإئما

الإيمانيبالتصورأساسيأاصطداماتصطدمالتيالجاهليةدعوىإلا

ممنحكةالمحر@ين،علىممن@ةالظالمين،علىممن@ة

الظلمءمنلون@يظلم-فصالضالي@..علىممنحكةالفاسقي@،على

ثينصانحرتومن
ممهجعنلقوسوبذل،اقه

ضلومنوشريعته،@ل@ه

بكلفيها،حقهوأسقطالامامة،حقمنجرذ@فسهفقدوالتوى،الحقعن

وكلالصلاة.و)مامةالخلالة،@مامةالرسالة،@مامةمعانيها:منمدى

والقيادة..الإمامةمعانيمنمعنى

@دالدي،وهداالسلام..عليهلإبراهيم-سحالهاقهقالهالذيوهذا



تعبدونما@لبنيه:لقالالرلاةحصرتهعدماوصيتهفيعليهالأكديعقرب

من

اقهآتى
منإسرائيلبني

الحالمي@ن،أحداسئؤتلممانعمته

الأرص،فيلهممكنفقدوملوكها،الد@ياماثةفجعلهملضلهمنورزقهم

وامتحانا،منهابتلاءلهما@هأعطاهإئماكلهوهذافيها.حلائفوجعلهم

فضله،يشكرواولماللهنعمةكمرواولكئهميكفرود؟أمأيكرونلينظر

وعيرتهماعطحا،لماوبغواوطعوا
فجره..ظنمةدصلىواوالقوةالعمة

قدسبحانهواكه
وضع

لمد@ه@بأن)فلكقدرهبهايمصيعباثهفيسنته
الةوأنبأنفسهم.مائغيرواحتىقرمعلىأنعهانعمةئغيرأيذ

سمبع

5لأ@مالاأ@عيم 3

فياكهعدلتبديلأ..ال@هلسةتجدول@اللهسنةإتها
العبا@معاملة

@عمةيلهمفلا
اوئبذلىنواياهم،يعيرواأدلعدإلأإياهاوهبهم

سلوكهم،

مائغيرأنويستحقواأوضاعهم،ويقلموا
لهم

للابتلاءإياهأعطاهممقا

ا@تهنعمةئبذل)ومنلكروهاولمئقدروهالمالتيالنعمةوالاختبلىص
من

2البقرةأالعقب،شديدا@فإنجاعتهمابعد 1 1

ها
اللهنعمةؤهبواالدينإسرائيلبنياولاءهم

والعزالإيمان،ص

همفإفاوأمره..اقهبفضلئحركولهالدنياسريرملوكا،كانواالله،بلطار

شرعونبذواوأهوائهم،ضهواتهمل@لطادودانواكله،هذايتركون
اثه

م@ومنهجه
ما

المحه،رفعهمالتيالعلياءتلكمنيهووناولاءهم

ففسدتالكبلىالأصزارقلوبهمعلىتراكحتوانحرا@،وعترظلمفيفهم

@رو@حهم،فخوتوالعصيان،والموقالطلمعروقهمفيوبرىافئدتهم،
بعدهممن)قخلفالنور..ففقدتقلولهم،وطمست

@ضاعواخنف
9،..5ةأمربمغيا@بلقونفوت@الشهو@وانبعواالضلاة

وجدالهم،فيالحقشعلةفانطمذوترف،بذخفيللدلياعاش@ا



مصرامتلأتلقدالنور..عليوالظلمكالإيمان،علىالهوىواثروا

وراءيلهثونالسيل،كعتاءعاءولكنهمعدثصم،كثيرهمفإذاإسرائيلببني

مضطربة.وعقولهمتائهة،قلوبهمالمو@عسيفرقونوالهوى،المال

@

لالمعفرة،والعداببالهدى،والصلالبالآخرفالدنيااشتروالقد

الجيؤق،منالداكرهالراجفةالحاثفةالدمعةوضاعتوقت،قلوبهمفجفت

مابعدمنال@هنعمةئبمل)ومنماصلااللهشةوكاتالإخلاص،وصع

أنعنهانعمةئنيرأيذلما@بأن@فلدضديد@لعقابللهفلىنجا@ته

."بأنفهمماييرواحتىعلى@م

الله،نعمةلذلماأنمدإسرائيل،شيحالفينلكمصد@قوكان

كلفيعليهاالمتجطري@للعمةالفبذلي@ينتطرفيمادائمامصداقهو@جد

هاالعقاب.وشديدالعذ@بإسرائلشيعليحق
أمةفيهي

رقيقاوالأحرارلاء،@عبيدأ@الملوكلأصبحالأمر،قضيوقدإسرائيلبني

أليما.وعدابامهيادلأوامطرواضعفاء،

العصيادئذإلىوالاستقامةالطاعةعرسبسرائيللوهوىلقد

@هحعنوحادواالحرفواساللين،أسلإلىالتكسهاوالانحرا@،
ا@ه

وشرعه..
ها

ئثتضغمي@فأصمححاالأ@ن@،الدركإلىيهووناولاءهم

ناع@،ويستجيأباءمم)ئذنجحمصروفرعونأذلأء،ئطريي@،

4،..الفصص.أ

رلعهمأعرفملوكأساثة.كالوالقد
حيناثمشىالمقامإلىالحه

قالها.@بعدي؟منتعبدون@ماإسرائيل-أبيهمثيىالله-بدينتمكوا

ملمون،.لهونحنواحدأإلهانعبد.إ

هاوفسقوا؟..والحرفوأراغواأنبعدمافاثم
إلىيرتكوناولاءهم



يملاكانالذيالنوردانطفأالمتين،ال@هتجلتفئت@اصوقدالأسفل،الدرك

مناص.لااللهسنةفكفتالإخلاص،وأضاعماالصدور،

ها
أفةذيهي

المنكودةالسلام-عليهموسى-قلإسرائيلشي

وملئه،فرعونيدعلىالنكدةالشقيةوتجدالدي@،العقبئعطيالطالع

طلمفييتخبطونسلام،ولالحياتهمطمألينةللاالطالمور،ئطلىث@ا

كفرانجزاءوذلككفرا،اللهنعمةئبدلمنيصيبعجب@حالإثه

وصاروا@فلاءالشقضعليهموكلتحياتهم،عليهمفضيق

مهيين
امةكانواأدلعد

والرخاء..الحياةوجههي

امةعاشتهاالتيالحقحةتلكملامحبعضهذه
ميلادقبلإسرائيلشي

الخمرانفيعاضواوصيم..و@ادنطفيعاشحااللامءعليهموسى-

ئتمملوكأ،اندجعلهمالهدىأئفةكانوالقدالعزبعدالمبي@
ألدافهمم@تضعففي@هم@إذاالحق،رايةوألقواالله،نعمةبدلوا

وحرمان..@عد@إلىوحسرانضياعمن

اللهسنةهده
ئحستمإن@تبديلا:اللهلسةتحدولن@عبا@لي

أقلهاال@ئمتموإنلأنفكمئختم

الاسلامرسوليواجهودكانواالذينإسرائيللييسألوالقرآن
الذيهوفهدا.@الموت؟يعقوبحضرإذشهداءكتمأم@ةبمح@حفد
والتضليل.التمويهليلهمحجةكلبهويقطعويقرره،اك،بهيشهدكاد،

إسرائيل!أسيهموبينبي@همحقيقيةصلةكللهويقطع

لي@الحاسمالفلىقيظهرالتقريرهداصحولي
خلتالتيألاتةتلك

وسصواحداإلها@عبدإسرائيل.لوبالحيت
الذيوالجيلله

لربوالإسلامالله،آيتمنينسلخجيلوكلالدعحة،تواحههكانت

2



سيىلبمحالولالوراثة،محالولالصلة،محاللاحيث

واللاحقي@.الابقين

ماولكمكسبتمالهاخلت،فدأفة@لك
عفائألونولاكشم،

ال@يعملونكانوا

أنةأولكصمةولكلد@ار!ولكلطريق،ولكلحسد،فلكل

الفاسقيى.لأعقا@هاسلهاعلاقةللاالم@ينم@محفة

واولئكحربهؤلاءالأسلا@.لتلكامدادأليستالأعقا@هدهإن

@يالإيمانيوالتصورراية.واولئكرايةلهؤلاء
رالتصوغيرهدا

مىجلدي@يمرقلاالجاهليفالتصور
الصلةلأنوجيل،الامة

هي
مؤم@حللي@ديمرقالإيماليالتصورأقاواه.الجسىصلة

اتانإتهماقرابةولاصلةليهماولي@واحدة،اثةفليسافاسق.وجيل

المؤمين.ميزانفيمختلفتانفهماالله،ميزانفيمختلفتان

عقيدةإلىتشبالتيالجماعةهيالإيم@يالتصورفيالأثةإن

هيوليستأرض؟كلوم@حس@كلسواحدة
إلىلصالىالحماعة

الديلالإلساد،اللائقالتصورهووهداواحدة.ئرضأوواحدجس@

مىإنسانيتهيستمد
الأرصية!الطشالتصاقكلا@العلوية،الروحلفحة

2





@ث@فيم@بد@@

قصة
السلأمعليهموسي

وفرعون.موسىالأول:القسما-
إسرائيل.وبنيموسىالثاني:القسم-2





الأولالقسم

@

وفرعونوسى

المحتوى

الأولىالحلقة

وتدبيرتقدير

وطفولتهموسىولا@ة

وفتوتهموسىشبا@

السرظهور

مدي@إلىمصرمن

لفر@والرحمةا

والضراحةالبساطةدي@الزو@ج

الثانبةالحلقة

سبحانهاته

مصرإلىقدينم@

العطمىواللحظةالكبرىالمماجأة

الةوالر@التكليف

مننضل
ورحمةاثه

لقاء
بالرسالةوالتكليفوهلىون،موسى

2

2

3

6

8



النانةالحلقه

والاطلالحقلقاء

والتبليغلمواجهةا
الئزلزلةوالمعجزةغليظتهديد

المبدارإلى

والباطلالحقلب@

الكبرىالمفاحأة

الحياةعلىالعقيدةا@تصار

لوعيدوالتآفرا

حكبمولصيحةكريمإبمان

الخاحوالبريقالزائفةالاثهة

وقومهموسىليى

البيكوالايكالموقظةالئمسة

لاجابةذعاء

الرابعةالحلقة

الإيمافىوانتصلىالطغيانعاقبة

مصرمنإسرائيلبنيوخروحالحق،انتصلى

عقيمإيمان

وسطرجمرة

هدوماضور

مكروبموقف

فرعونامرأة

فرعوناشةماشطة

والعقيدةالإيمانميران

2

1 2

1 7

2 1



قصة
السلام-عليهموسى-

أ@هاب@الله.كبفيموصعأالئح@حينحماليفيالقصةهذهورثت

يكميالذيبالقدرتعرضوكانتالكريم،القرآنفيذكراالقصصأشد
وم@القرآني،الشاقديالقرضلأ@اء

تعرصدمرةمعه،نتفقالتيالحلقة

ببعضيكتفيوتلىةآخرها،مرومرةويطها،منومرةأولها،منالقصة

لينتتوسطوتلىةحلقاتها،
الجزءهدافيالجرةتكودحسجماث،وف@هذا

أوذ@ك.

قصةرسوله-س@علىاتهقمقوقد
القصةوملئه،فرعودمعموسى

جو@ييوس@قصةبعدالقصصسورةفيقضهاالتي
الذيالتقيلمكة

فيالإل@النورمداخللئذواالأعداءتأ@وقدالإسلاميةالدعوةئعاثي

الفلوب.

وهي
فيعلاالذيدرعونويهده.فرعونمنوسلامتهمرسىدوزقصة

عروطهائفط@قكالناسوحعلفيها،وفسادهلغيهواشرىالأرض

ذكورهابذبعإبادتهالاعتزمإسرائيل-ليإحداها-واستضعفمتساوية،

نسائهاواستحياء

الملكمذاوكانشديدا،ئغضأإسرائيلليئبغض@درعرنوكان

مدبىحدمأوحعلهمند@لجاةعلى@اعمم@(1)
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أنيرىلا
منوانهمالألبياءأولادم@إسرائيللي

مصرملكيوئتت

معوالمساواةوالإسصاتالرحمةيستحقودبشرانهميرىلاكاد

نوعسإسراثيلليوأنلوعم@@االقثط@@قومهأنيرىوكادالمصرل@ن،

العبيدنوعسإسراثيلوشوليحكموا.خلف@االفلوكنوعم@

يستخدمهاالدوابمعاملةإسرائيللنييعايئدرعودوكاديي@حفها.خلفوا

يومهافوتإلائعطيهاولاالإنسان

الخس@وألزلالأرص،فيوعلآغيه،ليفرعونتمال@لقد

ليويرزحونيضطرلودالبلاءجميثةط@ل@فيعاش@اإذإسرائيل،ببني
لكد

الحال.وسحالعيثرمن

المصريونيطلقهكادوتقبمصر،ليالتلىيخعرلهاكلمةلافرعونطو

الروم،قيصر،@@ةيقالكمامصر،@ا@رعود@افيقولود.خكامهم،على

الفرسلاكسرى@او

كادالذيلرعوراسميذكرفلموحده،باللقبالقرآراكتصوقد

اته،لدة@هااستحقالتيوأعمالهصفاتهودكرموسى،عهدعلىيحكمها

و)نمابداته،شحصاسمفيهيهتملامحردآعوانا@رعودكلمةبذلثوبقيت

كلليلرعونالقرآدأهلبهايعر@التيوالأعمالالصفكهدهفيهالمهم

اوسكانزمان

موسىذكر@لماداقيل:لإن
فرعوناسميدكرولملاسمه

ئحاب@قد3

هوصعهالمافياللهوزللوأرسله،اللهاحتلىهرحلموسىبأددلكعلى

تع،@يهالهموالناسوحدهمحصائصهممىوأعمالهم@صفاتهملللمى،

فهوموسى،فرعونأماقليلود،معدو@ونالطويلةالبريةتلىيخليهمتم

صقيحاكم
يتكررود.كثيرونوأمتالهالمصريي@علىنمسه



نحدوقد
قصةئكرتلمافاةالقديمالؤالعلىجهابأفلثححامن

القرآن؟.سورمنكثيرفيوفرعونميسى

أنيمك@مماالعبرةومهاضعالمواعظم@كئيرالقصةآياتتخللوقد

الفماثلة@)يرادالموعظةبهائريدقدالقصةأدالقوليسوغ
النبيرسالةلي

أكثرواصحوهداطروفهما.وديالسلام-عليهموسىيرسالةمحمد@رو-

القصة.تعقبالتيالأياتفي

متماوتة،طبقاتالاسلجعلهلمرعودالديدالعرة،مواضعومى

وتمكينه.ونصرهاثهبفايةللمستضعفينوالئثرىمنهم،الضعفاء@واضطها@

وآفومممكةفيالكملىاستضعمهمالذينللمسلمينبثرىجهةهذاسففي

فرعودلعاقبةمماثلةبعاقبةللكفاروإنذارلهم،وتثبيتعليهم،وبغوا

وجنو@و.

العدووهلاكالكريمةوالبوةالعطمىبالرسالةموصىلر@قصةفهي

وهيإسرائيل،بنيو@جاة
بنجاةمقرونةألهازيادةمعيوسفكقصةقصة

وسيادتهم.وفوزهمإسرائيللني





الأولى:الحلقة

الأولالقسم

وفرعونموسى

وطفولته:موسىولادة

فيبسرائيلبوكانجثمصرفيالسلام-عليهولادةكطت

والنكالالأفىإلحاقفيئالغدرعونكانجثعلبهم،مرتمحنةيعظم

ساءهم.ويستحييألاءهمفيذبعبهم،

وئبحدرعون،مملكةفييعث@أنإسرائيلبنيفيلموليكانوما
فيمولودفيهئولدالذياليوموكادوأمهاتهم.آباثهمأمامالأطفالمنألوف

@رثاء..تعريةويوموبكاء،حزنيوموكانمؤلماعسيرايوماإسراثيللي

بأنجديرةكانتعظيمة،مجلجلةسمقدمةالقصةهذهاللها@تتحوقد

هذهفستقبلمنو)شفاقأهيةوتملأهاقرل@منالأعداءقلوبتخلع

حسابأ،لهاتحسبلاقريث@كانتالتيالضعيفة،الصغيرةالمؤمنةالجماعة

ةنعالىال@هفقالالتهاما،نلتهمهاأنتريدوكانت

موصنبأمنعليدنتلوالمبين.الكتابآياتتلك)طم،

شيتعأ،أهلهاوجملالأرضفيعلآفرعونإنيؤنون.لقومبالحقوفرعون

طائفةيستضعف
منكانهإنهنساعم@،ويستحييأبناع@مئنبحمنهم،

أئمةونجعلهمالأرضبياستضعفواالذينعلىنمنأنونريدالمفسدين.

وهامانفرعونونريالأرض،فيلهموئمكنالوارثن،ونجعلهم
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منهموجنوثمما
6،.ا-القصص:أ9يحذرونكانما

منذتعرضهافهيموسىطمولةعىحديثاالسورأكرالقصصوسورة

حلقةأول
لي

سورةأيةالبدء@يهذامثلتبداولاميحثه-حلقةالقصة-

فيها.ورث@التيالكثيرةالسورسأخرى

دؤالتنالقاسيةوالظروتموسى،قصةسالأولىالحلقةأدفلك

قومهوضعفحيلة،كلومىقئكلمنطفولتهديوتجر@وليها،

القصصسررةهد@بؤثيالذيهوكلهفلكفرعود..يدفيواستدلالهم

الثر؟منشاربدونوحدهاتعملفتحديةسافرةالفوةيدويرزةالرئيي

الثر،صربهاعنيعحزعندمامبمثرةضرلةوالبغيوالطغيادالطلموتضر@

الذيرللمعذبينوتقكىقوة؟ولالهمحوللاالدينالمستضعفشوتنصر

الفشضعفةالفلمةالقلةكفتالذيالمعنىوهووقاية.ولالهمحيلةلا

في
مكة

في
الطاغيةالباغيةال@ثسركةالكثرةوكانتةوثيتهنقريرهإلىحاحة

واستيقانه.معرفتهإلىحاجةفي

قصةكانتولقد
ىالأخرالسورفيغالأتبدأالسلام-عليهم@سى-

مى
منلاالرسالة-حلقة

جهوفيالقويالإيمانيقفجثالميلاد-حلقة

فأماالنهاية.فيالطغيانوينخذلالإيمانيتصرثمالبشي،الطغيان
في

جنالرالمقصود@نانماالمقصود،موالمعنىهذادليىالقصصسورة

فيهلاكهسببيحمليت@حض
منإلىيخجلاينمردجنوالبغيذاته،

المعتدىالمستضعفشبيدونأخذالقدرةيدتدحلبلالبشرةمنبدفعه

أئمة،وتجعلهموتربيهم،فيهم،الخيرعناصروتستحقذفتقذهمعليهم،

الوارثين.وتجعلهم

الحلقةهدهإد
قصةس

وفيوتجرزه..الغرضهذائؤديموسى
وهيومبادع@.وحقائقلمعانتقريرووسيلةللنفوس،تربيةعرضها@الاة

فيتتنسق
هذا

مع
قصةحلقات

فيوتتعاونفيه،تعرضالذيكلهاموسى
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القلو@.هدهتعمرالتيالحقائقوباءالقلو@،باء

ظروفمنالمولدبهذاأحاطوماالسلام-عليهموسى-مولدحلقةإن

صاحهوماظاهرها،فيقاشة
تكنحفوعنايةال@هرعايةم@

تحذيص
وحذرهوحيلتهفرعونقيةعحزيتجلىوفيهاالاغي.للطيانالسافرةالقدرة

وجنودهماوهامانفرعونونريالافذ:أوالقضاءالمحتوم@لقدر@غعن

نهم
يحذرونأ.كانواما

القصةالقرآليالسياقيبدأأنوقبل
فيهتد@رالديالحويرسم

المخمي@الغايةعنويكشفالفصص،فيهيحريالذيوالظرف@،الأحد@

هذايسوقأجلهاسوالتيالأحد@ث،@راء

طائفةيستضعفشيعاأهلهاوجعلالأرضفيعلآفرعونإن@

ويخييألاسم،يذتجحمنهم،
نساع@

ونريدالمفسدين.منكانإنهم،

ونجعلهمأثمة،ونجعلهمافىضفياستضعفواالذينعلىنئنأن
منهموجنيطصماوهامانفرعونونريادض،فيلهموئمكنالوارثين.

اله.يحذرونكانواما

التياليدوتنكشفالحواث،فيهتجريالذيالحسرحيرسموهكذا

ولرصزهااليد،هذهوانكشاتتتوخاها.التيالغايةمحهاوتمكش@تحريها

معيتفىكلها،القصةسياقفيمقصودالأولىاللحظةمنذشلىبلاسافرة

3وسلها.هدتأبرر
فيالأداءلدائعسوفلكالدء.هذاالقصةندأ

العحيب.الكتبهدا

ححادثتجريالذيالفرعونهومنالتحديدوجهعلىئمعرتولا

القصة
هدفاليىالتاريحيدالتحديدعهده،دي

من
ثاقرآليةالقصةأهداف

يوسفزمانبعدكانهداأنلعلمأنويكفيشيئا.دلالتهالييريدولا

لأإسرائيل!هويعقوبوأبوهوإخوته.أباهاستقدمالذيالسلام-عليه-

كي@رأشعبأوأصبحيامصرفيواتكنروقدذرينه.كفواومؤلاء
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وتجثر،وتكبرادض!فيغلاالطايخةإالفرعودذلككانفلما

طائفةكلشيعا،مصرأهلوجعل
لي

ووقعشزونه.منشأن
الاضطهادأشد

يدينونفهمةوقومههوعقيدتهغيرعقيدةلهملأنإسراثيل،بيعلىوالغي

قديكىومهمايعقو@،واليهمإلراهيمجدهمبدي@
منعقيدقهمفيوقع

@قدوانحر@ف،لساد
لرعرنألومةو)نكلىواحد؟ب!@هالاعتقادأصللهابقي

جميعا.المرعولةوالوثية

هذهوحودمنوئلكهعرشهعلىخطراهحادانالطاغيةاح@وكذلك

كبيرةجماعةوهممنهايطردهمأريستطيعيك@ولممصر؟فيالطائمة

كفتالديرجيرانهمععليهإلبأيصبحودفقدالألوف،مئاتتعدأصبحت

خبيثةحهنميةطريقةعدثذفاستكرالحروب،الفراعةولينلينهمتقم

منيتحقعهالديالحطرعلىللقضاء
ولاتعتقدلاتعبدهالتيالطائفةهذه

تلكلألوهية،
واستذلالهمالأعمال،منالخطرالاقفيتسحيرهمهي

أطفالهمالذكورستذبيحكلهوبعد@لدالعذاب.أنلاونعذيبشنى
وبذلثفيهم.الرحالعدديتكائرلاكيالإناثوأستقاءولاثتهم،عد

عليهميصطمافوقالإنك،عددالذكور@زيالمح@عددلقصقوتهمئفعف

.@وعذ@لكالمن

@روي
بمواليدئخبرنهفولداتقهابلنسائهممنبالحواملوكلأله

الجهنميةخطته@ولاثتهمفور)1(،الذكوربدبعليباكراثيل،إصبني

ولالهمدلبلاأبرياءبأطفالرحمةتستشرلاالتيالخبيثة،

هده
عدالسلام-عليهقصةفيهاتحريالتيالظروفهي

ةالقصصسورةلييردتكماولا@ته،

علىئلككيدم@@سر@نلبيلىمولودئولدلمرعردأفالقطبأكامأ@دتنكر@لرو@ت(1)
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طائفةيتضعفشيعأ،أهلهاوجعلالأرضفيعلانرعونإنأ

@لمفسدينأمنكانإنهنساسمويستحييأبناعمميذبحمنهم

..14القصص.أ

الطاغية.ئقدرماغيروئفذرفرعون؟يربدماغيريريداثهولكن

الله@ر@ثةفيشونوحيلتهم،وسطحتهمقوتهمتخدعهمالبعاةوالطغاة

لأعداثهمويختارونئحبو@مالأ@صهميحتلىودأنهمويحمبودوتقديره.
قالوون.ثون@هذاعلىأنهمويطنوديثاعون.ما

فرعونوشحدىهو!تقديرهصويكشصهو،إر@ثتههنايعلنوالله

ةفتبلائحديهمل@وحذرهماحتياطهمبأنوحنولمحصما،وهاماد

أئمة،ونجعلهمالؤضفياستضعفواالذينعلىنمنأنونريدة

وهامانفرعونونريالأرض،فيلهموئمكنالوارثين،ونجعلهم

منهموجنيعمما
(56،القصص:أيحذرون،كانواما

لهيريدكماشأنهمفيالطاغيةيتصرفالذبنالمستضعمونفهؤلاء

صبروشمحمهملساعصم،ويستحييأبناءهمفيذبحالنكير،البعهواه

معوهووالنكال.العذ@ب
فيثوئلكه،نفهعلىويخافهميحذرهمدلك

الث@فارإلىفيسلمهمالذكورمننلهموشقبوالأرصا@العيونعليهم
الجرا

تحديد؟يخرسبهباتهعليهميمنأداللهيريدالئستصعفون

المبلىكةالأرضئررتهموانتابعين؟ولاعيدألاوقاثةأئمةيجعلهموأن

ئمك@وأنوالصلاع@بالإيمانفلكبعداستحق@اعندماإياهاأعطاهم)التي

يحذرهمائحققوأدمطمئي@.الأقدامراسحيأقولاءليجعلهمفي@هالهم

وهمثونه،الحيطةيتخدونوماوجنح@صما،وهامانفرعون
يشعرون!.لا

واقعيعلىذانها.القصةعرضفييأخذانقبلحلسياقيعلنهكذا
فرعونقوةلوجه:وجهأالقوتينليقفالمآل.فيئقذرهووماالحال،
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الحقيقيةاللهوقئالكثير.علىقاثوةللنلستبدوالتيالمنتفخةالمنتفة

الناس!.ترهالتيالهريلةالطاهريةالقوىتتهاوى@ونهاالتيالهائلة

مسرحالإعلانبهذاويرسم
والقلوبعرضها.فييبدأأنقبلالفصة

النهايةتلكإلىتصلوكيفإليه،ستنتهيوماومجرياتها،بأحداثهائعثقة

عرضها.فيالبدء@كللمهاقبلالتي

أنهاعلىمرة،لأولئعرضوكأنهالالحياة؟القصةتحضثموس

اثداءطريقةميزةهذهالتريخ.ليعبرتحكايةلاالفصول،معروضةرواية

عاملوجهالقرآنبة

سافرةتعملالقدرةيدوتنكفالتحذيويبدأالقصة.تبدأثم

يقعأدالله@ولى@ستلى.للا
ويحذره.يخافهفرعودكانما

البدءقبلرضمهاالتىالقاسيةالأوضاعتلكظلفيموسىؤلدلقد

لي
مرعةوالثمرةعليه،يتلفتوالموتبه،فحدقوالخطرؤلدةالقصة

رأسه.تحترأدتهمغقه،على

إلىنحفهيصلأنتخشىعليه،حائفةله،حاثرةأمهذيهيوها

هاالسكين.غنقهتتاولأنوترجصالحلادي@،
ديالصغيربطفلهاديهي

حجزصعبزةإخفائه،عنعبزةحمايته،عىعبرةالمخافة،قل@

هاوسيلة.أوحيلةتلقيمهعنعحرةعليه،يثمأنالفطريضحته
ديهي

مسكينة.عاجزةضعيفةوحدها

وتلقيالمذعورة،القلقةالوجلةبالأتمفتتصلالقدرديدتتدخلهنا
بالتصرف:إلبهاونوحيتعمل،كيفروعهافي

اليتم،فيفألقيهعليهخفتفإفاأرضعيه،أنموسىأمإلى)وأوحينا
.(7القصص:أ@تحزنيولانخافيولا

فىوهوعليهخفتلإدام@مىامياللقدرة!ياالتهيا

3



وديعيهخفت@فارعايكفيوهو
نحتوهوثديك،فمه

اليمأ!!فيفألقيهعليهإجمتبايخيك.

التياليدرعايةفيفيإلهنحزني(ولانخافيولاإ
تقربلاالتياليدمعها.خوفلاالتياليدجهارما،ليإلالا@هن

ملحأالبحروتجعلوسلاما،بر@أاللىتجعلالتياليدمنالمخاوت

أنحمبعأالأرضجابرةولاالجبلىالطاعيةفرعونيجرؤلاالتياليدومنامأ.

منيدنى
الحناب.العزيزالايرحماها

ئعده.علىخزنولاحياتهعلىخوففلا.@إليكر@ثره)إنا

اتهووعدالغد،للىةوتلك.(7القصص:أ9المرمينمنوجاعلع@

القائلي@.أصدق

اثهلروحين
مذكرا:لهتالبالرسالةموس

مائمكإلىأوحينائخرى@ذمرةعلبكتا)رلقد
اقذفيهأنبوحى.

ك@.9ك@-ةأطه@بالساحل..اليئمفلئلقهاليم.فيفاقذفيالتابوتفي

وهوالفاقعلىوادزبزمان،منذألثهيرعلىموسىضنعلقد

تحتوكادضعيف.صغيروهوعليهوسهرتالعنايةورافقتهرضيع،طفل

عذةكلمنئجردوهوئتاولهوفيفرعونسلطان
إليهتمتدللمقئكلومن

يد

ماأمكإلىأوحيناإذعيكمننا
مثلفييلهمماوألهمناهايوحى

الإلهام:دلك

.@بالساحلابنمفليلقهالبمفيفاقذفيه@نابوتفياقذنجهأن،

وقذفبالطمل.التابوتفيقذ@وكلهاعفكلهاحركات

ماذا؟.ثمعلىللتبو@والقاءبالنالوت.اليمفي
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القلقةالخاثفةالحئرةالأممشمهدالقصة.فيالأولالمشهدهوهذا

المريح.المثئتالمطمئنالإيحاءتتلقىالملهوفة

لاووسلاما.برداالمحريرالواج@القلبعلىالإيحاءهذاويخزل

عليها.الستاربسدلإنمالفذته.كيفولاموس،ئمتلقهكيفالاقيدكر

الماءوانطلق
يذهبأين@خرى.ويخفضهالموجيرلعهدموسى

منالساحل.علىبهالملقىاليمفيالمقذوتلالطفلفيهالمقدوفالتابوت

ك@.8أطه:9لهوعدولي)عدويتسئمه؟

فرعون(ال)نالتقطهةالثانيالمئمهدأماملحنفإفاالستووئرفع

8،.القصص:أ

أهذهالوعد؟هوأهذاالآمن؟هوأهذا
الئارة؟.هي

كانتوهلفرعون؟آلمنإلاع!تخشىالمسكينةكفتوهل

فييفعأنإلاتخاتكفتوهلفرعون؟لآلأمرهنجكشفأدإلاترتجف

لرعون؟.آلأيدي

تتحذىمك@ئ@وفة.سافرةبطريقةتتحذىتتحدى.القدرةولكنهانعم!

خوفاموسىقهممواليدمنالذكورليتتئعونإلهموجنهد@ما.وهامانفرعون

كيموسىقومعلىوالأرصادالعيونويبثودوفواتهم.وعرشهمفلكهمعلى

بحثللاأيدبهمفينلقيالقدرةفيفهاهيفكر.طفلمنهملابفلت

هلاكهميديهعلىالذيالطفلإنهطفل؟و@يذكر.بطفلولاكد

عبزاحيلة،كلومنقوةكلمنئجردأأيديهمفيتلقيهثيهي

عنيدفعأدص
هايستنجد!أوحتىلفسه

فرعونعلىبهتقتحمذيهي

عهالبحتفيولائتعبهالمتجبر،السفعالطاغيةوهوحصنه

ديوتفي

.!@الوالد@نسائهمأحضانوفيإسرائيل،لي



مانا؟كلها.الصدماتتلكوبعدكلها.المخلىفهذهزحمةوفي

للتابوتجرىالذيماقية؟كلمنالمجردالضعيفللطفلحدثالديما

وقاية؟.كلالمجردسالصغير

9،.3أطه.إ!!عني(علىولتصنعمنيمحبةعليدو@لقيتإ

عليهاتتكسردوعااللينةالهيحةالمحبةستجعلالتيالقالرةللقدرةيا

تمقأنكلهاوالطيانالرقوىوتعجرالأمو@ج.عليهوتتحطمالضربات

أنيملكلابليحولولايصوللارصيحأطفلاكانولوبسؤ،حاملها

يقول.

مقاللةالمشهد.تصولرفيعحيةمقابلةإنها
الجبارةالقرىبين

لهبحيطفيماالقاميةوالخثم@ةالصغير،بالطفلتترئصالتيالطاغية
م@

منوتقيهالمخاوف،ستحريهاللطبفةالليةوالرحمةوظروف..ملابمت

لاالمح@ةفيضمثلةالخشونة،سوتئفهالثدائد
نزال:@وصياللي

الظلفلكالىشيثايض@أنيمكىشرحوماسعينيأ.علىولتصنعة

على@ولتصنعالعجيب:القرآنياقعبيريلقيهالديالعميقاللطيفالرفيق

عبني

حلقأثري،لساديصف
قصلىى@يإنالله؟عينعلىيصنع

لحظةإسادينالأدكرامةو)نهامنزلةإنهاويتملاه..تأملهانئري
من

أنمرسىهذا@طاقمنبسبإنهالله؟عنعلىئصنعلمنفكيفالعناية.

عيني.علىولئصعتتقاهالذيالعلويالعنصرفلكيتلفى
يمنتحت

ولامالعولاحارسللابدهمناولوليوعدوي-عدوكفرعون-

تالثلاويدهمح@ةعليك@لقتلأنيبالثرإلكتمتدلاعيةولك@

عيي.علىتصنعوأنتبالضر

أن@هيةال!القدرةلى@م@لقد
يدهعلىئلكهيذهثطفلافرعونيربي

8،.القصص:أوحزنأ،عدوألهمليكونفرعونال@ظتقطه
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أخطألقدفرعرن!مسكينيا
شأنفي

معهأحطأوقدمرمى.

وجنوده.هامانيزيره

عدوألهم)لبكونةمتحدب@سالرةمقصدهاعنتعلىالقدرةهيوها

وحز

قلوبهم:علىالهميدخلوحزلايتحذأهمعدوالهم

8،.القصص:أ@خاطئنكانواوجنودهماومامانفرعونإن@

ذاهووهاكيفكيص؟ولكن
مجردأقوة،كلمنئحردأي،أيدبي@

ةيحيبالياقلدعحيللأ؟كلس

ينفعناأنعسىتقتوه،لاولك،ليعينقرةفرعون:امرئر)وقالت

وهمولدا!نتخذهأو
9،.القصص؟أيشعرون،لا

بهاقتحمتبعدماامرأته،قل@فرعونعلىالقدرةيدلهاقتحمتلقد

بالسلاحلاالشفيفالرقيقالستلىفلثبالمحبة.حمتهلقدعليه
قسئبهوتحثتامرأةقلبديالحانيبالحتحمتهبالمال.ولابالحاهولا

أناللهعلىفرعونوهانوحدره..وحرصهوعلظتهفرعون
يحمي

الطفلنه
..@ولكليعين)قرةالشفيف!الستلىهذابغيرالضعيف

عدوأالمرأة-عدافيمالهم-ليكوفىإليهمالقدرةيدبهتدفعالذيوهو
ث@..تقتليالاوحزنا!

وجده!.فرعونمصرعيدهعلىالذيوهو

ولدا،...نتخذهأوينففاأنعسى@

طويلا!نهحذرواماورائهالأقدارصلهمتخبىءالديوهو

مهمرنسخرتتحداهمالتيالقاثوةللقدرةفيايثمعرونأ..لا)وهم

وهم
ايشعرونلا
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شأدفلثإلىعليهالستووشدلالئانيالمشهدويهي

الملهف؟.وتبهاالهالهةئمهبالنما

ربطناأنلولابه.نتبديكادتإنموسىأمفؤادوئمغ@

1،0القصص:أقفيملأخته:وقالتالمؤمنينمنلنكونقلبهاعلى

11).

ترىياهوأينولكىالماء.إلىبطفلهاوألقتالإيحاء،معتلقد@

فلدةعلىامتكيفكيف؟نمسها.سألتولعلهاالأم@اج؟بهلعلتومافا

تفعلهمالمفعلتكفالم؟فيلهاأقذفأركدي
كيفام؟قبلمن

السلامةلهطلبت
دي

الهاتفلذلكاستسلمتوكيفالمخافة؟هذه

فيالطفليتنف@وكيصالصدوق؟فيالطفليرععفنأكبر!
لصندا

والضيقوالألمالحزنعليهافاستولىالحنودالأمفكرت@لث

لهحدثماذا
ضعيف؟!.رضيعبعذوهو

)ف@رغآ@.حية:صورةالمسكينةالأمففادلنائصورالقرآليوالتعبير
تصريف!.أوتطرعلىقدرةولاوعيولاليهغقللا

كالمجنولة.وتهتفالاس،فيامرهاوئديعب@..لتبديكادت)إن

عريب!.لهاتفإتاعأاليئمفيلهالقيتأناطملي.أضعتأناأضعته،ألا

بهاوأمسكناوثتاها،عليهوشدثناقلبها@.علىربطناأن@ولا

والثرود.الهيامس

علىالصالريراته،لوعدالمؤمي@@المؤيخنمنقكونإ

5هدعلىالائرب@اشلائه، 1.
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صمحسىأمتكتولم
لأخته:وفالتوالمحاولة!،الحث

لىالبحر@@و@آكلتهلىحيأ،كانإدحره،واعرفيأثره،اتعيفضيع..

اه؟.ومر@مقرهأيىأوالبر..وحوش

الالرقديحبرهوتتلمسوخفية،حذرفيآثرهتقصئحتهونصت

ديبعدعنبهوتبصرترعاه؟التيالقدرةساقتهأينتعرفلهافإفاوالأسحاق.

لهيمحثودفرعودخدمأيدي
للرضاع:لديعن

وهمخنبعنبه)فبصرت
منالمراضععليهوخرفايئمعرون.لا

وهملكميكفلونهبيتأهلعلى@دلكمملةفقالتقبل.
ناصحون؟،له

.(1،112القصص:أ

لتحعلهموآله،لفرعودبهوتكيدأمره،تدنرنرعاهالنيالقدرةإد

لهيمحئونوتحعلهمئد@نه،وتجعلهميلتتطونه،
وتحرمترضعه،طئرعن

عليه،غرضتكلماالئدقييربضوهوله،يحتلىودلتدعهمالمراضع،عليه

@ختهلهتبصرحتىالدلول!أوالموتعليهيخشودوهم
فتعرفهبعيد،من

علىأدتكم)مللهم:لتقولمرضع،علىلهفتهمفرصةالقدرةلهاوتتغ

وهملكميكفلونهبيتأهل
وهمكلمانها،فيتلقفود@؟ناصحونله

المحبوب!.الحزيزالطملدجنجوتضدقلويو@ونيستبثرون،

بالقدرةئذكرهوالرسالة،التكليفئمتعهوهوموسى@فصلهاقهدكرو

حفظتهالتي
نرعون،تصرنيئحطكلمإنيأمه.إلىوأعاثت@عدوهس

بهاححعتكبلوالخوت.للقلقبيتهافيأمكوأدعوالحمايةبالرعاية

إلىفرجعناكيكفله؟منعلىدلكم@هلفتقول:أخكتمشيإذ

4ةأطه@تحزنولاعينهاتقركيأمد

ثلكوكان
ثدييقبللاالطفلجعلبدالله.م@
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لهيبحثانلالساحلاليمألقاهالديالطملتياوقدصزؤجهودرعون
عن

اختونروخالناسفيشامع
هللهم:تقولأمهامنبإيحاءموسى

ثديهافيلقمبأثلهموتجيءيكفله؟منعلىأدلكم

بفلدة@قدتالإلهامسمحتاليوأمهللطفلاللهتدليريتموهكذا

كدها
ليأخدهبالساح@.اليئمفألقاهاقي،@يبوتساتوقذفتالتابوت،في

بي@لإلقائهاثصفيكونوله،لتهعدو
منالنجاةوتكونالمخاوف،هذه

فرعونيديينبإلقائهإسرائيل.بنيأطفاليدبحكانالذيفرعون

معين!.ولاحلىصللا

هذهوالأخبرسالخاصالمشهدامامفجدناةالرايعالمشهدوينتهي

فيمرميتالدنه،فيئعافىالملهوفةلأمهالغئبالطفلعادوقدالحلقة.
وهوححلهمنالمخاوتوتضطربامرأته،وترعاهفرعون،يحميهمكانته،

م@الأولىالحلقةالقدرةيدصاغتوقدآمن
الع@:ها

حق@تهوعد@أنوتعلمتحزن،ولاعفاتقركيئمه،إلىفرحناه،

.(13الفصص:أيعلمون(لاكرهمولكن

هذابعدالقصةسياقوشمكت
ماالطوال@السنو@عن

موسىمولدبي@

كانمافانعلمفلاواكتماله.شبابهتمثلالتيالتاليةوالحلقةاللام-عليه-

كفتكفولافرعود.قصرفيتربىيهفولالترصعه.أمهإلىرئهبعد

بعدخلىجهالقصر@رفيمكانهكانكفولااعة.الر@فترةبعدبأمهصلته

تقعأنإلىوكرفبأن
ديالتاليةطالأحد@

كانتيهفولاالثالة.الحلقة

عبادوسطفيلوطمته،وئعداثه،عي@علىيصنعالذيوهوعقيدته،

وكهشه..فرعون

قصةإن
لرعونفئوالسلطانالحكمقوةتعرضوفرعود..موسى

لهحوللارضيحاطفلاموصئياجهتهاوفيالحذر؟اليفظالئتجبرالطاغية

أهلهاواتخذالأرض،فيفرعودعلاوقدوقاية.ولالهملجأولاقوة،ولا
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وهونساعمم،شحييوأباءهم،ئذلحبمرائبل،بنيواستضعفشيعا،

وحبروته،فرعوندوةولكنأداقهم.علىقابضوهومنهم،حذرعلى

تغنيلاويقظته،وخذره
لهتمك@لاللشيئا،عه

الصغير،الطفلموسىص

عي@ترعاهالوحيدةالحقيقيةالقوةحراسةليوهووحيلة،قوةكلمنالمجرد

وتدفعالعناية،
وتعميالسؤ،عه

ونجدهفرعونلهوتتحذىالعيون،عه

فتديعسافرأ،تحديا
عليهبهتقتحمبلعرية،عليهبهوتدخلحجره،إلىله

عنه،اثنىمكفوتإزاعه،اليدينمكتوتوهوامرأتهقلب
بنفسهيصنع

ويخ@ئ@اه!:يحدرهمالفسه

بالحقوفرعونموسىنجأمنعيكنتلو@لمبينالكتابأياتهتلك

.(23،الفصص:1يؤمنون،لقوم

ويرسموئنئهملهئرئيهمالكتب،مذائوجهالحخنينالقمفإلى

الكريم،القرآنفيالمتلوفالقصصالطريق..لهمولقالمنهاج،لهم

يتفعون.بهوهمالمؤمين،أولكلهمقصود

وفتوته:موسىش@ب

شأ
ومباهجالترفمظاهروبينفرعوندصرفيالسلام-عليهموسى-

موسىقلبمنزالتوهكذاالملوك.أباءيثأكمالأوالسلطان..الفلك

والأكنياء.الملوكمهالة

موسىعلىيحفولم
فييرجعوأنهدرعون،أهلعلىدخيلأله

الثعبذلكم@وأنهالسلامءعليهيعقو@-إلىالحقيقياصله

إلىفاتجهوآلفرعورصوالعذابالعسفئعانيالذيالإسرائيلي

صروحه.بقلبهإسرائيلبي

وأهله..فرعونليسعمبنوإسرائيليئمقىكيفبعينيهموسىر@ى

إسرائيلبيئعاملونوكف@و@ثلتثغإسراثلبنويجوعوكيف
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سحويسهمونهميتحدمينهمويمف..@@لدو@معاملة
العد@

@.

لايغيطهوكيففلك.يغيظهولكنفيسكت.فلثيرىموسىكان

الأنبياءأبناءوهموأسرته.قومهإهانة

القمةسياقيسكت
ع@الكريمالقرآنفي

ةت@
ويبدأالأولى.محسى

الحكمةالمحهآتاهفقدواستوى،أئدهبلغحي@ملثرةشبابهمرحلة
والعلبم،

وعلما.حكماأتيناهو@توىأشذهبلغ)ولحاالمحشين:جزاء@وجز@

1،4القصص:أ9الححميئنجزيوكذلك

النصوجاكتمالوالاستهاءالجسمية.القوىاكتمالالأشدوبلرغ
فيمحسظلفهلالئح@فبى.سنحواليعاثةيكونوهبروالعفلي.العضوي

افترقأنهأمالسن؟هذهبلغوزوحهلفرعونومتبنىريافرعون،قصر

تسترحولبمالقصر،واعتزلعنهما،
الأوضاعتلدظلفيللجاةنفسه

لاالتيالآسنة
اللام-؟عليهموسى-كف@مجتباةفصفاةلفسلهاتستريح

وهوديانته.وماقيمهومنهومنعرفتهقدتكونأنبذلاأمهأنوبخاصة

وهواللئيم،والغيالشع،والظلمالبثعالخسفقومهئامكفيرى

اكللفسادصورةأشعيرى
الأئيم.ئع

م@شيئأئلهمهذابحدطالحو@سياقولك@@لي@.لديناسلي@
هذا

كحا
نجزيوكذلكوالعلم:أالحكمةإتيالهعلىوالتعقبصيجيء؟

لثي@@لمحسنين
والعلم:لالحكمةإليهاللهفأحسنئحسنبألهكذلد

حينعلىالمديخةودخل،
غفتة

رجلينفيهافيجدأهلها،من

هذايقلأن:
منالذيفامعاثهعدوه.منومذاشيةمن

على@لذيشقه

1ةالفصصأ@عليهفقضىموسفوكزهعدو@من

جاءمكان@يفم@وقتئذ..العاصمةأ@هاوالمفهومالمديخة..ودخل

القصراعتزلقدكانأنهأمشمس؟عينالقصر@يمنكانوهلفدخقها؟
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حي@علىإليهادخلثموالعاصمة،
مثلأالظهيرةوقتفيأهلها،منغفلة

اليون؟.تغموحين

وقديقتتلان!..رخلينفيهافوجدحالإكلعلىالمدينةدخللقد

القصر.طبغإنهويقال:فرعون،حاشيةسإنهيقالقبطيأ-أحدهماكان

بهئستنجدأبموسىائيليالإسفاستعاثيقلان.وكانابمرائل!.والآخر

بموسىالإسرائيلياستغاثكيفهذا؟وقعفكيفالقبطي.عدوهماعلى

موسىكانبنايقعلاهدا@نفرعون؟رجالمنرجلعلىفرعونرب

الإسرائيليكان)ذايقعإنماالحاشيما.أوسفتبنى،القصر،فييزاللا

ئقةعلى
أنهعرتقدوأنهبالقصر،متصلايعدلمموسىأنمق

من

المضطهدين.لق@هئنتصروالحاضيما،الملكعلىنافموأنهبسرائيل.بني

أنالاحتمالبعيدفإنهالسلام-عليهموسى-مقامفيلصالأنسبهووهذا

ئتقعفيالبقاءنفسهئطيق

والمفهوماليد.بجمعالضربوالوكزعليم@..فقضىموسى)فوكزه

موسىبقيةيثيمماالفطي.خففيهاكانو@حدةوكزةألهاالتجيرس

ويعبروغضبه؟انفعالهكدلكويصوروفتونه،
الضيقمنيخالجهكانعما

به.يتصلومنبفرعون

إلىيعمدولمالفبطي،قتلبقصديكنلمأنهحلسياقم@يبدوولك@

هامدةحثةيراهكادفماعلبه.القضاء
علىوندماسترحعحتىيديهبين

كانتفقدوغمايته.الثيطانإلىوعزامافعلته،
والغضبالغضب،من

الشيطان:مننفخشيطاد،،

هذاقال:إ
مبين،ئضلغدؤإنهالشيطان.عملمن

.(15القصص؟أ

لزعفياستطردثم
أنلنفمهبظلمهيعترتالغضب،إليهمما@فعه

وعفهه:مغفرتهطالبأربه،إلىويتجهالوزر،هداحملها

4



بلى@لثهواس@جابلي!.ناغفرنفسطظلمتإنيرثتال:أ

هو@لنفور@لرحيم،إنهله.فغفرواستغفره:أوحساصية،عته،ضرا

إلىتوجههحر@رةفيالئترفزوحه@لمرمفبقل@هموسى

للدعاء،والاستجابةلالاتصإليحسالمؤمنوالقلبله.غفررلهانربه،

تصلوحين@لصسترى؟فلكبل@وحساصيتهبرهاتيصلحينفور@لدعاعع

الحد..مذاإلىتوجههحرارة

منالاشجالةيسثعروهرالسلام-عليهموسى-وجدانوارتعش

@لتيالنعمةسكرالوفاءمنيعدهعهدا،نفهعلىيقطعموفإلمحاربه،

للمجرمين!ظهراكونفلنعليأنعمتبماربتال:ةربه:عليهأنعمها

..(17ةالقصصأ

براعةوهووئعينا.ظهيراالمجرينصففييقفألائطلقعهدفهو

وأهلهاالجريمةمن
تحتاندفاعأكانتولوحتىصورها.سضورةكللي

والغي.الظلمومرارةالغيط،تأتير

والحكمةالقوةفيلعقهثمدعائه،قولفيع!ال@هنعمةبحقذلك

تجل.اللاساتاهالتيوالعلم

ثخصيةلناتصورالعنيف،الاندفيموقسلهااليفة،الارتعاشةوهذه

الاندفح.قو-لةال@دان،حارةانفعالة،شخصيةالسلام-عليهميسى-

فياللىزةمةال@بهذهوسلتقي
كثيرة.مياضيمفيالشخصيةهذه

ةمبلثمرةالحلقةهنهفيالثانيالمشهدفيبهانلتقينحنلل

بافمساسننصرهالذيفإذايرفب.خائفا@لمدبنةفيفأصبحة

8،..1القصص:أ(00مبينلغويإنكموسى:لهتاليستصرخه،

علىموسىوندمالقبطي،علىبالقضاءالأولى@لمعركةلقد@فتهت
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ألانفسهعلىوعهدهله،ومغفرتهإيامهواستغفارهربه،إلىوتوجههفعلته،

للمجرمين.ظهيرآيكون

منخائفأالمدينةفيوأصبحيومومر
الافتضإحيترفأمرماانكشاف

الذالفلقهيثةئصورهيترقب@ولفظ:واثفى.
ويتوقعويتخس،يتلفتي

وهيلحظة.كلفيالثر
فيتبدوالالفعاليةالشخصيةسمة

الموقفهذا

ئضخمهاانهكمااللفط،بهذاوالقلقائخفهئةئجسموالتعبيركذلك،

كان@اف!والطمألية،الأمنميطنعاثةفالمديةالمدينق@)فيبكلقي:

ومستقر!.مأمنفيكانماالخوفدأعظمالمدينة،فييترفخائمأ

موسىوحالة
فييكنلمأنهتلهمهذه

القصر.رجالمنالوقتهذا

نفسأالقصررجال@حدئزهق@نارحصفماوالا
والطغيان!الظلمعهودلي

كانأنهلو@يترقب@ائفائصبحأنعلىفضلاثيئاليحشىوماكان

فييزالما
مكاله

من
وقصره.لرعونقل@

هو@يو@يما
اشنصرهالذيا@ضيطلع:هوا@@والتوج@القلقهذا

@بسنصرخهبالأمر

هوإنهالقبطي.علىنصرتهبالأم@طلبالذيالإسرائيليصاحهإنه

أنمهيريدولعلهةلينصرهموسىيستصرخوهوآخر،قبطيمعئتبكا

أخرى!.بوكزةالمشتركعدوهماعلىيقضي

جيارهاوالىلموسى.تخايلتزالماكانتالأمىقيلصورةولكن

ثمرئه.معوعهدهواستغمارهلحهه
كلفيمعهيتوقعالذيالتوخ@هذا

ويصفهيستصرخه،الذيهذاعلىينمعلهوفإذا@لأنى.يلحقهأنلحظة

لغويإنكموص:لهقالةة@والف@بالغواية

لاالذيهذالعراكهغوقي
ثيرانإلائثمرلاالتيواشتباكاتهيننهي

الحركةوعنعبزون،الكاملةالئورةعنوهمإسرائيل.شيعلىالثائرة

تفيد.ولاتضرالتيالائتبهاتهنولمثلقيمةفلاضعفاء.@لفئمرة



افىحدثالذيولكن
منبالغيظنفسهالفعلتفلك-بعدموس-

ولهذابالأص!الأولعلىقضىكماعليهيقفيأنيريدفاندفعالقبطي،

لألتهلهولكنإليها،أشرنااليالانفعالةالمةتلكعلىدلالتهالاند@ع

سبالغيطاسلام-عليهمومى-نفسامتلاءمدىعلىآخرحبمن

إسراثيل،بيعلىالواقعلالأسوالضيقالغي،علىوالقمةالطلبم،

الثريالفلبفييخفرالديالأمد،الطللالطلنهي،العدوانلرذوالتوفز

و@حاثبد.الغبطمنمسار@

أنأتريدميسىباقال.لهما،عدوهوبالذييبطث@أن@رادأنفلماة

نقتبني
افىض،فيجبارأنكونأنإلانريدإن3بالأصنفساقتلتكما

9،..1القصص:الئصلحين،منتكونأنتريدوما

الموازين،وتختلالمجتمع،ويمسدالطلم،يثتدحينماليقعو)نه

الأوضاعيشكلالذيبالطلمالطيمةال@فستضيقأنالطلام،وئخيم
يثورونفلاالطلمالنلم@ليرىالعامةالفطرةويفسدوالغرف؟والقوانين

الفطرةلساديصلأريقعبلةلدفعهلفوسمتجيشدلاالبغيويرونعليه،

عنيدفعأدالمظلومعلىالاسإنكارحدإلى
منويسمونوئقاوم،نفسه

عنيدفع
فلكلموسى.القبطيقالكما@الأرضفي@وأغيرهأونفسه

وهميمطشالطغيانرؤيةألفواأنهم
هوهداأدؤهفحايتحركود،لا

هذاوانالأدب،هوهداوأنالفضل،هوهداوأنالأصل،
وأنالخلق!هو

السيجليحطمنفسه،صالطلميدفعمظلحمارلىافإذاالصلاح!هوهذا

يهصمظلحمارأواا@تعليها..يق@مالتيالأوضاعلحمايةالطعجاناقامهالقي

المظلومهداوممحاوئ@ا،ولوئواالباطلالئصطغالسيجذلثلتحطيم

يخلولمو@قمتهم.لومهمعليهوصث@اجرا،أوسفاكاالظلميددعالدي

غدراللمطلميجدواولمالقيل!إلاولرمهمنقمتهمسالطيالظالم

افقيل!.بالظلمضيقهصتهوره-فرضعلىحتى-



عليهمهسى-نفسبهفضاقتإسراثيل،بيالطلمطالولقد

الثانيةالمرةفييدفعتمدم،والأولىالمرةلييندفعرأيناهحتى@للام-

لما
ويهميفعله،ليكادحتىعليهندم

ولق@ه.لهعدوهوبالذييمطشأد

العليمالثه@له،واستجابرعاه،بلعنه،اللهيتحللملذل@

ثد،حينالاللموأنالاحتمال.فيحداالبئريةللطاقةأنيعلمبالنفوس

ئهؤلفلموالاقتحام.الهجومإلىالفضطهديخدفعالنصفة،@أبو@وئغلق

موسى،فعلهاالتيالفعلةوصففي
تسخالتيالبثريةالجماعاتتهؤلكما

تحتالحدودتجاصزمهماالفطريالعملهدامثلبلىاءفطرتهاالطلم

والضيق.والكظمالضغط

ئشثفالتيالبرةهيوهذه
الحادثتينعنالقرآنيةالتعبيرطريقةمن

نهاوصفها؟ولعلئضخمها.لاكذلدولكنهالفعلةئبررلافهونلاهما،وما

شأإنماللنفسطلم
المختاروهوالقومية.العصبيةبدافعموسىاندفاعمن

استعجللأنهكانلعلهأوعينعلىالمصنوعاقه،رسولليكون

لالطريقةالثاملالخلاصيكونأنيريدوا@هثالطغيانبصنائعالاشتباك

تغسرفيالجفبيةالفرثيةالاشتبحاتتلكتجديلاحيثقضاها،التي

الأوان.جاءحتىالاضلكعنمكةفي@لملينال@هكفكماالأوضاع.

السر:ظهور

حولتطايرتشبهاتوأنالأم@،قنيلعنفاحترائحةأنويبدو

موص.
جانبإلىومئه،فرعونلطغيانقبلسكراهيةعنغرفلما

قدمايكون
فلكبعدتفشىثمقومه،بينسرأالإسرائيليصاحبهبهبع

إسرائيلبنيخلىج

موسىقتللأنهدائرجح
وبينبينهمعركةفيفرعونرجاللأحد

يث@فيإسرائيل،بنيلنفوسمريحاحدثائعدالظروتهذهثلفيإسرائيلي
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مئغغيظهم،بعص
حتىوتث@،و@رحهمىفيالألنةوتلقلهعاث@

مننفرنهقبلمنمهسىعنغرتبناولخاصةوهناك،مناويتطيريفشو

شصارهوالبغي،ا

لأنهالالتهمة،هداو@جههالاليلالقبطييبطث@أنموسىأرادفلما
يهميراهوهوخقيقة،لهتجمتعدثذ

المقالة.تلكلهوقالبه،يطقأن

بافص؟أ.نفسافتلتكماتقنلنيأنأتريدإ

أنتريدوماافىضفيجلراتكونأنإلاتريدإنعارته:،بقية@ما

أدفتلهممنتكون
لهاتحدقدكانمحسى

مسلكأالحياةلي

القبطيفهذاوالتجر.البغيلائحبئصلح،صالحرجلأنهبهئعمف
يكورانيريدعه.غرفعمائحالفبألهويتهمهةبهوئوريبهدائذكره

ةثثروتهدثةالبي@،@ذ@إصلاحبدلأسالنم@يقتلئصلحا،لاجبارأ

لهخطابهوطريقةالر.
يكنلمموسىأنئلهمكلاهماخطابه،وموضوع

بهذهخطابهعلىالمصريحرؤماوإلارجالمنمحسولاذ@ك@ذ

هذاكانولمااللهجة،
خطابه.موضوع

منلاالإسرائيليمنكانالقولهذاإنالحفسرين:بعضقالولقد

وهرنحوتقدمثم9،مبينلغوي)نكموسى:إلهقاللمالأنهالقمطي،

هر،عليهغاضبأنهالإسرائجليحسبلهما،عدوهوبالذيليبطشغاضب

وحده..يعرفهالذيبالسروأذلمقالته،ففالهو،لهليطقيتقدموأله

المصريين.عدمجهولاكانالسرفلثأنالقولهذاعلىحملهمو)نما

عثلناوقدقال.مافالالذيهوالقبطييكونأنالأفربولكن
شيوع

حدساأوفراسةنكونفدوأنهاالسر.فلك
الظروتلمساعدةالمصريمى

بالموضرعالمحيطة

وأنالأص،بفعلةالرجلذكرهبعد@تيقدملمموسىأنالطاهر7

صاحبها.هوموسىأدفرعونقرممنالملأ@لىلينهيافلتالرجل
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رجلجديد.مثمهدبناثمالسابق.الحهدبعدالسياقفيلجئفهنا

به،@رعونقومالملأسائتمارئحذرهالمدي@،أقصىمنميسىإلىيجيء

حياته:علىإلقاءالمدينةمنبالهر@وينصح

الملأإنياموسىةقاليسعىالمدينةأقصىمنرجلوجاء@

2القصص:أالناصحينأمنلكإنيفاخرجليقتوك.بكيأتمرون

فيتسفرالقدرةيدإنها
ميئتها!.يتتمالمطلولة،اللحظة

وحكومتهحاشيتهرجالوهمفرعون،قممنالملأعرفلقد

فعلةانهاإليهاوالمقربون
منوماموسى.

شبحليها@ح@اأنهمشد

فهيالخطر.
@ننإسراثيل.لبنيوالانتصاروالتمرد،الورةطابعهافعلة

استحقتماعاديةقنلحريحةكفتولوالتآمر.نستحقخطرةظاهرةلهي

الملأ.منو@حداالقدرةيذفانتدتوالكراء.والملأفرعونبهايشتغلأن

جاءوالذيإيمانه،يكتمالذيفرعونالمنال@ؤمنالرجلأنهالأرجح

فيأقصى@لمديغمنموسىإإلىليسعىانتدته)كافه@سورةفيذكره
الملأ)إنةالملكرجاليبلغهأرقللمبئعهومسلىعة،واهتممجد

لكإنيفرجليقتلوك،بديأتمرون
منهافخرج@..@الناصحينمن

..(21القصص.أ@الظالمينالقوممننجنطربقال.يرقب.خائفأ

التوفزالالفعالية.الشحصيةفيالواضحةالسمةنلمح@خرىومرة

إلىوالتطئعالله؟إلىلالطلبالصاثمرالتوخهمعها،ونلمحوالتلفت.

عندهالأمنوترتالمخافة،فيحماهإلىوالالتجاء@رعايته،حمايته

1،.2ةالفصصأ@الظالمينالقوممننخني)رثوالحاة.

مدين:إلىمصرمن

كيرفريدا،وحيدايترقب،خائفاالمدية،خلىجأسالسياقيتبعهتم

ةوهداهعونهطالاإيىوالتوجهةمولاهعلىبالاعتمادإلائزود
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ربيعسىةتالمدينتلقاءتوخه)ولما
أن

الشل،سواءييني

.(22القصص:أ

الطرقفيمطلى@أوحيدألريداالسلام-عليهميسى-شخصيةونلمح

مسالكالحجازوشماليال@مجوبيليمديناتجاهفيالصحراوية

فقداستعداد،ولا@ز@لامتراية،وابعادشاسعة،
خائفاالمديخةمنخرح

ولميرو@ولميتلبث،لمالاصح،الرجلنجدارةئزعحأوحرجيرف،
له،مستسلمةربه،إلىمت@هةنفسههذاجانبإلىوللمحيتخد@ليلا.

ربيعسى@هداه.إلىمنطلعة
.@اللسواءيهدينيأن

فترةلعد@لمحافة؟قبديالسلام-عليهنجد@خرىومرة

قوىمنمجرداوحيداونجدهوالنعمى.والطراعقالرلاهةمنللالأمن.من

مكان،كلفيعنهويبحثونوجنده،فرعونئطلىدهحميعأ،الظاهرةالأرض

ترعاههاكوحمتهرغهالتيأليدولكنطفلا.مهينالوهلممااليحمنهلالوا

الطويل،الطريقيقطعذاهوفهاأبدالأعدائهولائسثمههنا،وتحميه

بالسح.الباط@الدإليهتمتدلاحيثإلىويصل

أقةعليهوجدمدين،ماءورد)ولما
منووجديقون؟اناسمن

(23القصص:أ0،0تذودانامرأتينثونهم

وهوإليهوصللمدين.ماءإلىالطويلالثاقالسفرلهانتهىلقد

@ن@النفىإلهلاتستريحمهدعلىيطلعهو@نامكدود.محهحد

الرعاةوجدالسلامءعليهموسى-كنفمىالفطرة،السليمةالمروعف

الرجال
"

منلتئر@أنعامهميوردون
تمعانامرأتينهاكووجدةالماء

أنالسليمة،الفطرة@المرو"نويعدوالأولىالماء.@رودغمهماص

ويعينحمما.الرجاللهمايمسحوأناولأ،باعامهماوتصدراالمرأتادتسقي

وهرلبسنريح،المكدود،المسافرالمطرد،الهاربموسىيقعدولم

عنيألهماللمرأتي@تقدمبلللمعروت.الفخال@الئكرالمنظرهذايهد
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الرعاءئصدرخىنسقيلاقات:خطبهما؟..ماقال:ةالغريب:@مرهما

.(23الفصص:أكبير،شيئوأبونا

الورود.عنلغنمهماوفوثصماوتأخرهماانزوائهماسبعلىفأطلعناه

يقدرلاكبيرشغوابوهمارجال.الرعاةوهؤلاءامرأتانفهماالضعف،إنه

وفطرتهالسلام-عليهموسى-نخحةوثلىتالرجال!ومجالدةالرعيعلى

كماأولا،للمرأتينليسقيتقدمنصابه.فيالأمرلإقرارفتمذمالسليمة.

يعرفها،لالىضفيغريبوهوالشهامة.@ووالرجاليفعلأنينبغي

بلاز@دسفرطويلمن3وهرمكدودقاولاظهير.فهالهولاشد

منفطار@وهواستعداد.ولا
كذهذاولكنيرحمون.لاأعداءحلفه

الحقو)قر@روالمعروت،والنجدةالمروعةثواعينيةعنبهيقعدلا

..(24ةالقصصأ9لهما@سقىالنفوس:تعرفهالذيالطبيعي

كماالله.يرعلىضنعتالتيالنفسهذهبليشهدمما
بقهتهيثي

أوقعتالتينفسهقهةولعلهاالسفرإعاءفيوهوترهبالتي

بقئأكرالنلمىيتأئرفإنماجسمهقيةمنأكثررههالرعاةقلو@في
لقلوب؟واو@@لأرا

ث@..الظلإلىتولى)ثم

ذلكفيكانتالسفرةوانوحر،يظأوانكانالأوانأنإلىيشيرمما

القيط

4،..2ةالقصصأفقيرأيخبرمنإليأنزلتلماإنيرثفقال.

العريضالظلإلىويأويبحسمه،البليلالماتيالظلإلىيأويإنه

إليأنزلتلماإني)ربوتل!.لروحهالكريماثهفئ
ربوحيد.)نيربففير،إنيربليإليربخيرمن

محووج.فقيروكرمكوقكفضلكإلىإديربضجف.إدي
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الحمىإلىوالتجا@القلبهذاردرفةالتعبيرخلالمنونسمع

والهمسالقريةالمناجاةنمعالظليل.والظلالركين،والرك@الآمن،

@ليأنزلتلماإنيرتةالعميق:والاتصالالرديق،والانعطاتالفوحي،
يخرفقيرإ...من

والفرج:لرحمةا

حتىالمناجاةمئمهدفيالسلام-عليهمعنستغرقنكادوما

تسوعالسماءكأنمابالفاء،التجيرفيئعقباالفرج،بمشهدالسياقيعجل

الغريب:الضارعللقلبفتتجب

يدعوكأ@إنقالت:اسنحياء.علىتمشيبحداهمافجاعته،

2الفصص:ألنا!سقيتماليجزيد@جر

سالكير@ستجابةالغدعحةإنهالداه!ويالقربهوياالمحه:فرجيا

الإحان.علىوالجزاءوالكرامةللإيواءدعيةالفقير.موسىلدعوةالسماء

الفتاةسثيةاستحياع@على)نمشميجا@نهوقدبحداهما@@نحملها.دعية

فياستحيم@علىةالرجالتلقىحينالنظيفةالعفيفةالفاضلةالطاهرة

أقصرفيدعرة@ليهلتنهيجاعتهإغ@اء.ولاتبخحولاتبرجولاتذلماغير

@جزليجزيكيدعرك@يإنبقوله:إالقرآنيحكيهوأدئ@،وأخصرهلفظ
و@لتعثرالتلجلجلاوالرضرح،و@لدقةالإبالةالجاءدمعلا،سقتما

كذلكوفلثوالربكة.
فال@تاةالمستقيمة.الليمةالنظيفةالفطرةإيحاءس

لنقتهاولكنهامعهم،والحدبطالرجاللقاءعدبفطرنهاتستحييالقويمة

وئهيج؟وئغريئطمعالذي@ألاضطر@تضطرب.لاواستقامتهاسطهارتها
تتحدثإلما

تزيد.ولاالمطلوب،بالقذروضوحلي

لغيرالمجالولايمحعليه،يريدفلاالصن@هدهذاالسياقوينهي

وبينليةاللقاءمثهدإلاثمموسى.سوالاشحابةالفتاة،منالدعحة
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النبيشعب@خيابنإنهوتيل:اسمه.علىيحمقلمالذيالكبيرالغ

لرون:اسمهو)دالمعروف.

القوممننجوتتخف.لاقال.القصص،عليهوقصقجا-فلما،
2لقصص:ا1لظالمين،ا

فيم@سىكانلقد
الطعامإلىحاجةفيكادكماالأمن،إلىحاحة

أشدكفتالأم@إلىنفسهحاحةولكن.@والر@
الىجسمهحاجةمن

تخف،لاالوقور:إالئغقولاللفاءشهدفيابسياقأبرزثمومنالز@د.

ودثعرهالطمأني@،قلبهميليلقيقصصهعلىلهئعقبلفطأولفجعلها

علىلهمشلطانفلاالظالمين،القوممن@جوتوعلل.ببنثملالأمان.

ضر@ر.ولالأنىفيهالمنيصلونولاتدي@،

والضراحة:البساطةبينواجالز

)قالتالسليمة:المستقيمةالأنوثةصوتالمشهدفينمعئم

"الأمين@لقوفيرتاست@منخيرإناستأجرهأبتيا@حداهما.

6،..2القصص؟أ

الما"علىالرجالمز@حمةومنالغنم،رعيمننعانيانو@ختهاإنها

تأفىوهيالرجال.اعمالئزاولالتيللمر@ةمهبدلاالذيالاخكاكومن

منو@ختها
عفيفةامرأةةيتإلىتأوي@مرأةتكونأنوتريدكله،مذا

العفيفةوالمرأةوالمسقى.المرعىفيالغرباءبالرجالتحتكلامستورة

لاالفطرة،السيمةالقلب،النظيفة
الرجال،لمز@حمةنستريح

منالناشىءللتبذلولا
المز@حمة.هذه

@ر@أمين.قويفاتهالوقتفيوهوطريدغربش@بذاهووها
من

والغريبغريب.وهولهما.ويسقيالطريقلهفيفسحونالرعاءيهابهماقوته

@صر@اشتد.مهماضعيف
من

حينوالظراللسانعصيجعلهماأمانته
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العملمفنةو@ختهاليكفهالاستئجارهأبيهاعلىتثيرفهيلدعى.توجهت

علىفالأمينالمال.علىأمينالعمل،علىقويوهووالتبذل.والاحتكاك

وهيسهاهماعلىأمينهكذاالعرض
@يتتلعثملا

الإفلىةهذه

نظيفةالمى،بريثةدهيوالبهمة.الظ@سحتخث@ىولاتضطرب،ولا

نعرضوهيتحمجمولاولاتتمتمشبئا،لاتحثمىثمومنةالحس

أببها.علىاقتراحها

الحجركرفعمحسى.قوةدلاثلسالمفسرونرواهمالكلحاجةولا

أكر@وأوأربعرناوعرونإلاقالما-فبمايردعه-لاوكارال@ريغطيالذي

وسقىفنحاهميسقودالرعاءكانإنمامغطى،يك@لمفالبئرأقل.

الرعاء.معلهمارسقىللمرأتن،

أمانتهدلائلصرووهلماكذلكحاجةولا
امثيةللفتاةقولهمن

مثىأنلعدهدالهاقالأوألهبراهاأنحوفالطريقعلىولمحتينيخلفي

و@غله،لاداعيتكقفكلهفهداكعبهاعنثولهاالهواءلرفعحلفها
الحس،نظيفالنظر،عفبفالسلام-عليهوموسى-لها..لاوجودلريبة

ومي
رجللقاءعدالتكلفهدالكلتحتاجادلاوالأمالةوالعفةكذلث،

فالعقةوامراة.
اصطناع!.ولاتكلفبلاالبسيطالعاث@التصر@فيتنضح

ونفسالفتاةلمحصرس@حقولعلهابنته.لاقتراحالئخواستحد

موسى
والأمانةوالقوةأسرة.لناءصالحاسليمأ،لطرياوميلافتبا@ل@،ثقة

تفسدلمالتيالسليمةالفتاةطبيعةتهفوإليهثكلارجلفيتجتمعانحيى

المحهفطرةعنتنحرفولمتلؤثولم
يعرضوموالغايتي@لي@الرحلفحمع

موسىعلى
تمانيماشيهويرعىيخدمهأنمقابل@يالنتيهبحدىيروجهأر

به:ئلزملامهلهوتقضلعثرإلىزادفإدسير.

نيلمجرأنعلىهقين،ابنتيبحدىأنكحكأنئريئإنيتال.،
عيدئثقأنأريدوماعندك.فمنعثراأتممتفإنثمان
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ا@تهثاءإنستجدني
.(27القصص:أ@لصالحبن،من

تحديدغيرمنابنتيهإحدىالرجلعرضوصر@حةباطةليوهكذا

محددضأنهاأسلفنا-كمايشعركارولعله-
والثقةالتجوبوقعالنيوهي

نكاحأيعرضفهوالتواء.ولاتخرجغيرفيعرضهاالفتى.وقلبقلبهابي@

فيولي@يتو)قامةأسرةاءديعرضلايخحل
ولامايخجل،هذا

ئاهدمماوالتكئفوالتصثعبعيد،منوالإيماءوالترت@التحرخإلىيدعوما

باطلةمصطنعةلتقاليدوتخضعالفطرة،سياءصتنحرتالتيالبئةفي

برتصيلمنالتقدممنالأمروليأوالوالدتححسخبفة،
وكفابنهو@بةخلقه

الذيمووكيلهأووليه@رالزوجيكونأنوتحتمقريبته.اوأحتهأولابته

أنيليقلاأويتقدم،
ومنالمرأة!فيهالذيالجاتم@العرضيحيء

ويتحدثونيلتقونوالفتيكالمتيانأنالمسحرفةالبيئةهذهثلمفلىقات

فأمانكع.ولانيةماخطةغيرفيلبعضبعضهمويتكشفونويحتلطون

وتقومالفمطنع،الخجلفيهبطالنكع،ئذكرأوالخطبةتعرضحي@

المتكلفةالحوائل
والإبانة!.والباطةالمصارحةونقغ

اللهرسولعهدعلىالرجالعلىشاتهميحرضونالآباءكانولقد

فييربأومنيثيهت-البي-علىنفسهانعرضا@اءكانتبرلث@--

مهم.تزويجهن
كان

يتم
هذا

تخدشلاحميل،وأبونظافةصر@حةفي

ولاكرامةمعه

فسكتبكر،ابيعلىحفصةابتهعه-افهرضيعمر-عرض

ةوقالخاطرماطيببهذاين@رو-النبي-أنجرفلمافاعتدر،عثمانوعلى

جم@-نزؤجها-ثممنهما!.هوحيرفيننصيبالهااللهيجعلأنعى"

إليهفألقتلها.فاعتذرعيه@-اثه-رسولعلىنفسهاامرأةوعرضت

منسورتينإلايملكلارجلالزوجهاثاء.ممنئزؤجهاأمرهاولاية

صداقها.هذافكانإياهماعلمهاالقرآن،



ويقيمبيوتهييالإسلاميالمجتمعسووالوضاعةالبساطةمذهوبثل
التماء.ولانصنعولاجمجمةولاتلعثمغيرمافيكيانه.

موسىعلىفعرضصاحبالبهير-افيضعوهكذا
ذلك

أناثهسئةر@جأالعمل؟فييتعبهولاعليهلقألاإباهواعداالعرض

@يجميلب@وهو@ووفائه.معاملتهفيالصالحي@منموصيجده
التحدد

منبأنهولايحزمنفسه،لائزكيفهوالله.جنبوفيالنفسعن

فياثمرويكلكذلك،يكونأديرجوولكنالصالحين.
اثه.لمثيئةهذا

واشهدوثفة،كذلكوضوحفيالعقدةوأمضىالعرضموسىوقبل
افه:

ذلكقال:أ
@تهو@علتي.عدوانفلاقضيتالأجلينأيماوبند.بني

.(28القصص:أوكيل،نقولماعلى

مواضعإن
ولافيها،للغموضمجاللاالتعاقدوفرو@العقد

رمؤالعرص،موسىئقرلمومنالحياء.ولااللعثمة،
علىالعفد،

قضتالأجينأيماويوضحه:إهذائقررئمالروط.منالغعرضما

عرأ،أتممتلىمياتثمانيقصيتسواء..9عليعدواننلا
علىبادةفالفالعث@ر،تحتيمفيعدوانولاالعمل،تكاليففيعدوانفلا

بالعدلالموكلالشهيدفهووكيل،.نقولماعلىواته@خيلى..أافمانية

وكيلا.باثهركفىالمتعاقدين.بين

معتمشباالبيانهذاالسلام-عليهموسى-بئن
فطرته،استقامة

و@لبيان.والوضوحالدقةفيالمتعاقدينبوا@وتويةثخصيته،ووضوح

فقدفعل.كماالأجلينبأفضلئرفي@نينويوهو
في-الله-رسول@نروي

ال@خاري.@خرجهوأطهما!.أكثرهماقضى9أنه:@خبر



اطمأنوهكدا
ئمنوقدحميه؟بيتفيالمقامالسلام-عليهبمرسى-

فلندعكان..الذيهذاكاناللهعلمليمقدرةولحكمةوكيده.لرعونس
الحلقةهذهالآن

تنقضي.طريقهافيتمصي
السياقسكتفقد

الستار..وأسدلالحدهذاعندفيهاالقرآنن
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@لئانية:@لحلقة

سبحانهاللهتدبير

اليالعشرالسنو@توتمضي
اللام-عليهموسى-علبهاتعاقد

موسىفضىبعدسااثايةالحلقةتعرضثمالقران.فيشيءعنهائذكرلا

عاثدابأهله،وسارالأحل
الديالطريقإليهايسلكمصر،إلىمدينمن

الرحلةجوغيرالعوقجوولكنطريدا.وجداسنهاتعثرمنذسلكه

رثهلياثيهبال.علىلهيخطرلمماالطريقفيليلقىعائدإنه

@رناه.رعئمهصرعاه،وقاه@حلهامنالتيبالمهمةالنهوضوئكلفهوئكلمه،

لهليطلقوملئه.فرعونإلىالرسالةئهمة
ربهميعدونإسرائيلشي

ثمفيها؟لهمليمكنوعدهمالتيالأرضويرثون@حدا،بهيثركونلا

كمايديهعلىنهايتهمولتكونوحزنا،عدوأوحنو@صماوهامادلفرعونليكون

حقا:الدوعد

نلرأ،@لطورجفبمنأن@لجملهوسلرالأجلموسىقضى@لما

النارمنجذوةئوبخبرمنهاأتيكملعلينلرأآنتإنيامكثوا،ئمله.تال

..(29القصص:أتصطلون،لعلكم

اتهتدبيرأمامقليلانقفالحلقةهذهفيهذانشعرضأنوقل

فيالسلام-عليهلموسبى-
فمابأالرحلةهذهوفيالعشر،@السو@هده

فيوجيئة،
الطريق.هذا
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أنمذخطهة.خطةالسلام-عليهموسى-خطىالقدرةيدنقلتلقد

حتىالمهدليرضبعأكان
الليلنقطهاليمفيبهألقتالحلفة.هذه

بهودخلتعدوه.كففيليتأامرأنهفدفيالصحبةعليهوألقتفرعود.

حينعلىالمدي@
غفلة

منهمليقلأهلهامن
بالرجلإلهسلتو،نفسأ.

الطريقفيوصاحبتهمنها.بالخروجوينصحهليحذرهلرعونآلمنالمؤمن

استعد@د.ولازادغيرعلىمطلىدوحيدوهرمدينإلىمصرمنالصحراوي

فيتلقىلعدهاليعودثمالعشر.السنواتهذهلأجرهالكبيربالثخوحمعته

والتجريصالتلقيوصوالوجه،الرعايةسطويلخطوهذا

وتجربةوالتدليل.والحبالرعايةتجربةوقبلالداءفل

والاستغفار.والتحرجالدموتجربةالحبيس،الغيظضغطتحتالاندفح

وتجربةوالجوع.والوحدةالغربةونجربةوالفرع.و@لمطلىثةالخوفوتجرلة

الخدمة
الضخمةالتجلىبهذهيتخللوماالفصور.حياةبحدالغنم@رعي

والخواطر،والخرالجالمتباينة،والثل@رالصغيرة،التجاربثتىس

اثهآتاهماجبإلىوالمعرنة..والإثو@د
أثدهبلغحين

العلممن
لحكمة.وا

يخاجوالتبعات.الجوانبئنعددضاقصخمتكلبفالرسالةإن
واقعفيوالتذؤقوالمعرفةوالإثر@كالتجاربمنضخمزادإلىصاحبه
للقلبوت@يههووحيهاللدني@،اللههبةجاتإلىالعملي،الحياة

لضمروا

موسى@رسالة
رسالةعدابثر-تلقاهتكليفأضخمنكونقد@لالذ@

الأرضملحكأعتىالمتجبر،الطاغيةفرعونإلىمرسلفهو@نهحز-محمد-

تعبداوأشدهمحضلىة،و@كلرقهمملكا،وأثبتهمعرشأ،وأقدمهمزمانه،في

فيواستعلاءللخلق

استمرأواحتىالذلكؤوسمنشربواقدقحملاستنقادمرسلوهو
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حتىالبئريةالفطرةيفدوالذذطويلا.ث@رأواستكفواعليهفمردوامذاقه،

الاشمئز@زومنوالتطلعوالجمالالخبرفيهاسلماويذهبوتتعفن.تأسن

محسير.ش@قعملكهؤلاءفاستنقاذ@موالدن@.والرجىوالنتنالعفنمن

صورتهاوفسدتعها،انحرفواقديمة.عقيدةلهمقرم@لىفرسلوهر

فلاتلوبهم.في
وسلامة؟ببرا@الجديدةالعقيدةتتقئلخامةقلحبهي

عشرة.ناقةالقلوبمذهمشلومحايج@الفديمة.عقيدناعلىلافيةهيولا

وعسرا.ثقةالمهمةتزيدوالانحرافاتوالروايسبفيها@والالتراء@

الأساس.منلإنثائهابلئمة،بناءلإعادةمرسل@ختصارفيوهو

رسال@.تحكمهاخاصة،حياةلهمستقلا،شعباإسرائلبنوئصبحمرةفلأول

عسير.شاقضخمعملالأمموإنثاء

فهيالقصة،بهذهالكريمالفرآنعنايةكانتالمعنىلهذاولحله

عقباتمنللهذا@يعترضومادعوة،أسلسعلىأمةلبناءكاملنموذج

وعراقيل.وتجلىبوانطباعكاسحرافكمنيعتورهوماولمح@خلية.خلىجية

النيالقصورحياةببنلتفصلحاع@فقد@لعثر@السنو@تجربة@أما
وتكاليفها@لدعئفيال@قالحهدوحياةاللام-عليهموسى-فيهائأ

ا

تلقيهاخاصةوظلالأخاصة،وتقاليدخاصا،جواالقصورلحياة

والإثو@كالمعرفةم@النفسهذهتك@مهمابهاوتطجهاالحفسعلى

والياجدوالفقير،الغيفيهمالنمىمنلجماهيرئعاناةوالرسالةوالشفافية.

الطبوفيهموالخ@.والمهذبوالوسخ،النظيفوفيهموالمحروم،

والحزوع..والصابروالضعيف،القويوديهموالرير.والخئروالحبيث

وميهم،ولبسهموثربهمأكلهمفيخاصة@عاد@وللفقراءوفيهم..وفيهم

حديثهموطريقةللحيافتصورهموطربفةللأمور،دهمهموطريقة

مثاعرهم..عننعبيرهموطريفةوحركتهم،
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فيترئواالذينوماعرالمنعميننفيسعلىتثقل@العاد@وهده

تكنمهماوعلاجها،معاناتهاعلىلضلارؤيتهابطيقونيكالرنولاالقصور؟

وطبيعةمطهرهملأدللصحح،مستعدةبالخيسعامرة@الفقر@هؤلاءقلى

القصور!.أهلقلوبفيلهمتفسحلاعاداتهم

مىتكاليفهاوللرسالة
أهلوقلوبأحيانأ..والثمطفوالتجردالمشقة

اعتا@تهبماللتضحيةئستعدةتكن-مهماالقصور-
من

والفتعةوالذعةالمئعة

واقعفيمعاناتهاعندوالمشقةوالحرمانالخثولةعلىطويلاتصبرلا-

مماتخفضأنالسلام-عليهم@سى-حطىتنقلالتيالقدرة

لفسهاعتا@ته
من

تزجوأنالحياة؟تلد
له

تجعلهوأنالرعاة،ئجتمعفي

الخوتبعدوالمؤى،القوتيجدغنمراعيبكودأدفيالنعمةيتشعر

م@يرعوأنوا@حوع.والمشقةوالمطارثة
حسه

الفقرمنالاشمئزازروح

@روحوالفقراء،
الألف

وسذ@جتهم.وحئوننهموأخلالهمعاثاتهممن

@روح
عاداتهمومجموعةهيئهم@رثاثةوفقرهمجهلهمعلىالاستعلاء

خضمفيبهألقتبعدماكبيراالحياةحضمفيبهتلقيوأنوتقاليدهم.

يتلقاها..أنفبلدعونهنكاليفعلىلئمرنصغيرأ،اثمي@ج

وأكملتتجارلها،السلام-عليهموسى-نفساستكملتأنفلما

خطاهالقدرةيدقاثتالغربة،لارليالأخيرةالتجربةبهذهوثرشها،مرانتها

رسالتهومجالوفومه،أهلهومقررأسه،مهبطإلىبهعائدةأخرىمرة

يتلفت.خائفاطريدأوحيدامرةأولسلكهاالتيالطريقبهسالكةوعمله،
الطريق؟.فاتفيوالد@وبالجيئةهذهفما

الذيالطريقالطريق.لئ@عابخىوالخبرةوالمرانةالتدربإلها

ونجرته،الرائدصفاتيستكملكيرئه،بأمرقومهخطىموسىفيهسيقود

إلىحاجةفيكفوافقومهالطريق.ريالمحةفيولوغيرهعلىيعتمدلاحتى
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ةوالتسحيروالقسوةالدلألسدهمأنبعدوالكبيرة،الصجرةفييفودهمرائد

والتمكير.التدلبرعلىالقدرةفقذواحتى

القدرةأعذن@وكيفاثه،عب@علىموسىضنغكبفندركوهكذا

الىطريقهفيالكبرى،القدرةيدتنقلهاموسىخطى@لنتبعالتكليف.لتلقي

التكليف.هذا

مصر:إلىمدينمن

نلرأالطورجفبمنآن@بأهلهوسلرالأجلموصىقضىنلما،

لارسئتجذوةئويخبرمنهاآنيكملعلينارآ،أنستإنيامكثوالأهله:قال

.(29القصص:أتصطلونألعلكم

ها
داهو

جانبإلىومصرقدينلي@الطريقفياللام-عليهموسى-

هاالطور.
الرجلوبي@بيةالتعاقدلترةقصىأدبعدبأهلهعائدذاهو

ولروجه،@نمسهيستقلوأنمدينيملىقأدلهحطروقدمدي@،فيالصالح

تحتيعيتمودلوإسرائيلقومهليهوالذيفيه،ئأالذيالبلدإلىويعود

وقهره.فرعونسياط

موسى،راودحاطرئيترى
الأخل،انقضاءبعدمصر،إلىبهدعاد

يترقب؟.حائفأمهاحرجوفد

@ها،ينتطرهالديالخطروألساهطريدأمصرمنحرجوقدعاد.لمادا

مع!يقتتلرآهج@قبطياقتلنمسآ..@يهاقتلوقد
@رعودوهاكراثيلي؟@

معيتآمرالدي
ليقتلع؟قومهم@الملأ

العد@ئسامودليها)سرائيلوبنوهلىبامصرعاثووقدعاد.لمادا
@

صهرهالصالحالرجلجوارإلىقديرليوالطمأنيةالأم@وحدجثألوالآ؟

التيه؟.إحدىوزوجهآواهالذي

إلىالمطريلالميلالمرةهدهقا@مةلعلهاحطاماتنقلالتياليدإنها
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نههارباخرجالذيالخطروأنستهوالبئة،الرطنوإلىوالعشيرة،الأهل

الأولى.اللحظةمنذوزعيلهاخلقالتيالمهمةليؤديطريداوجدا

منلموسىئهيئهلماستلىأالقدرةتتخذهاوالأهلال@نحا@بيةإنها

فيلحنوهكذاا@وار
وهواتف،أشياقئحركنانتحرك.الحياةهذه

للخايةالظاهرةالأسابإلاهيو)نوآمال..وآلامومطامع،ومطامح

تدركهاولاالأنظارتراهالاالتيلليدالعيورتراهالذيوالستوالفضمرة،

القهار..العزيزالمهيمىالمدئريدالأبصار.

هاحالايهوعلى
هو

ظلمة،والحولبل،والوفتأهله،ومعهعاثد؟دا

@يبدوصكماشاتية،والليلةالطريق،أضاعوقد
شاهدها،التيلالنارأنسه

اولضرمنهالأتي

عادوهكدا
فقالنلىارئىإذمومى.حديتأتاك)وهلم@سى

على@نارأو@جدبقبسمنهاأتبكملعتينىا،أنستإنيامكثواث@له.

(11-9أطه؟هدى@

لمنوفداهاللهرعايةمنيتحفى@يهوماموسى؟حدبثاتاكوهل

مظلموالليلطريقهضلالصحراء.فيطريقهضللقد
هذانر@واسعة.والمتاهة

لعليناراآنتإنيامكثوا@لأهله:قحلهم@

عادةالنارئوقدودالادية@أهلهدى@.النلىعلىأجذأويقبسمنهاأتيكم

له@نكشفالصحراء،فيالئاريليراهاالأرص،صمرتمععلى
ص

الطريق.بلىيمي@وسوالصباصةالقرىعدهايحدأوالطريق،

نهاصآتيكمنارأ.آنتإنيلأهله.موسىقالبؤرئى@مار@ىلقد

.(70النملأتصطلون@@لعلكمتج@بشهابأتيكمأوبخبر

يجدأنوتوقعأنى.والالطمألينةلهافشعرئعد،علىرآهافقد

عندها
أهلهلهيتدف@ءمامنهايقبصأنأوالطريق،جر

فيالليلقرفي
هدا

ليالأولالمثهدهو
الحلقة.هده
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فهو:الثفيالمشهدفأما

العظمى:واللحظةىالكبرالمفاجأة

هوماالسرى..فيهاثياويطلبالنار،قبساسيطلبذهبلقد

بهاوتتدفألهانلىيصطليفيإلايطمعلاوهوانسها،التيالنارإلىيقصدفا

الأجاملائدفىءالتيالارإنهاالكبرى.المفاحأةوجدولكنهزوجه.
لاتهديالتيالنرالأرواح؟ولك@

ةالكبرىالرحلةفيولكنالرىلي

منالمباركة@لبقعةفيالأيمنالوا@يشاطىءمننودفيأتاهافلما@

1ةلشجرا ك@لقصص:.ا9

ها
يينهإلىالوالمحيالطور،جلحهارإلىالواديش@طىءفيذاهو

مذهفذالماركة،المباركقهالبقعةفي@ذاك(،إذلموسى)الأيمن

اللحظة.
لم

لموسىالاتيالعلويبالداءجباتهتتجاربكلهالكودهذا

فيالوحيدةكالتولعلها@ئجرت@منة
أناإنيميسىيائنةأالمكادهذا

اله
1ةالقصصأالعالمين،رب 3

ها
ذاهو

يئدآنسها،التيالنارإلىمصىوقدالسلام-عليهموصى-

الأسمىالداءهويتلقىدإناحرا،
"

ا@تهوسبحانومنانلىفيمنئوركأنئوثمجاع@ا)فلما

.(89،ةالنملأالحبما@لعزيزا@تهأناإنهموسىباالعالبنرب

والألرو؟العهالمبهوتتصلكله،الكودبهيتجاوبالذيالداءإنه

ويحغ
فيهتتصلالذيالداءوالأريل.الضمائرلهوترتعئىكلهاجيله

فيهويرتفعالكمير،خالقهاد@ةالصغيرةالذرةوتتلقىلالأرض،السماء

صبفضلالناجاةمقامإلىالضعيفالفانيالإلان
الله

ولكنهمعلم-وهوللمجهول-البناءبهدا...@نوثيجاععافلما@

لعطيم.للماسيوالتعظيموالإجحطالترقير
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ومنانارفيمنبورك@ن)نودي

ومناللى؟فيكانذافمن
تكنلمالأرجحعلىإنهاحولها؟كانذا

انارالأعلى.الملأمصدرهانلىأكنتإنمانرقدها.التيالنارهذهنلىاس

وهذهكالنار@توتر@الكبرى.للهدايةاللهملائكةسالطاهرةالأرواح@وفدتها

إيذانا@لنار،فيمنبورك)أن:@الد@كانثمومنفي@ها.الطاهرةالأريل

وفيم@ومنالملائكةالارسفيمنعلىالعلولةالبركةمنبفيض

تصور-مجرديتصور-وهولبرتحف.الكيانو)نلبح@،الفلب

شامل،والظلامداص،والليلالفلاة.تلكفيلريدم@سىالمئهد..@لك

ثمالطور.حنبمنآلسهاالتيالنويلتصذاهبوهوئخيم.والصمت

كلهالوجود@نا
إفيالنداء:،بذلثيتجاوبحولهمن

فاخلعربدأنا
لما)فاستمعوأنا@خترتد..!..طوىالمقدسبالواثيإنكنعليك.

1أطه9ئوحى 3 ، 1 2

الذيالح@طئو@جهالمحدودةالضعيفةالصعيرةالذرةتلكإن
فيتتضاءلالديالجحطالأ@صار.تدركهلا

.@والسمو@الأرضظته

لولاكففكيف؟البثري.بالكيانالعلويالداءذلثيتلصويتلقى.

لطف

عليهفيفمثلةوتكبركلهاالثريةفيهاترتفعلحظة

سالتلقييطيقأنالبئريالكيانلبحسباسلام-
لحظة.الفيضنحلك

نحوسعلىالاتصالهذالئلالاستعد@دليهايكوفيأنالبثريةوبحسب

ويحكم،لئدركهنالي@الثريفالعقلكيف!ندريلا3كيف
وئؤمن!.يشهدمبههتأيق@أنقصاراهإنما

بي@وقد
الأيمنالطورحفمنبندائهموسىفضلسبحانهالله

)واذكرمناحاة:صورةفيالقريبالكلاملدرجةالهإلىوتقريبه



@لطورجانبمنونا@يناهنبيا.رسولاوكانمخلصاكانإنهموصالكتابفي

1نجياوقربناهاثبمن 0 0

أمريم:
5،152).

مرسىتلقىلقد
العميق،الو@دينلكفيوحيدأتلقاهالمباثمر.الداء

لي
@السماو@لهونمتىءكله،الكونبهينجاوبتلفاهالساكن.الليلفلك

ملءنلقاهطريق.@يوعنجارحةوبأيةكيفندريلاتلقاهوالأرضون.

كله.كيانهوملءحوله،منالكون

أتاهافلماأ
إنيموص:يالوثي

1ربك.أنا البناءبهذانودي..0

صورتهولاشابجاهه.ولاالنداءمصدرتحدبديمكنفماللمجهول.

شمعهولاكيفولاكيفيته.
موسي

فتلقىمابطريقةنر@يتلقاه..@و

لأنكيفيته،عننسألولابوقوعه،نؤس@لذياللهأمرمنفذلكبطريقة

الإنسان.@وتصور@الثرقدارد@راءكيفيته

أكانمرسى..@دركهوكيفالكلام،هذاكانكيفندريلانحن

لألهتلقيهوأطاقتلفاهكله.الإنسفيالكيانيتلقاهأمالأفدتسمعهصوتا

عينعلىضنع
اثهأعذكيفنعلمولاالكبرى.اللحظةلهذهتهيأحتىاكه

علىوهوكان.أنهنؤمنإنماالأزلي..اتهكلاملتلقيالبشريموسىكيان

بنرية،علىلروهرالطرق،سبطريقةبهمخلوقهيصلأدهئنالله

شفخة)نساناالإنسانكانقبلومنغلوية.علىعلرياللهوكلام
من

روح
الله.

هذهكلهالكونوشهدالعلوي،الداءفلكالوجيضميروسجل

هذهومضتالجحل.فوعليهاتجلىالتيالبقعةوبوركتالعليا.المنحة

وت@ثزالكبرى؟بالبركةلها@نن@الجلال،نيبتحليضقذسةمبركةالبقعة

أكرمفي@لسلام-عليهموسى-ووقفبهذا@لنجل@،كرمالذيالو@ثي

ا@تهوكئم)نسان..أيلقاهموقف
الأصإنه0الشاء0461(أتكليما،موص

@ليب.عالمإلايعلمهلاالغبمنغيبوهرالعظيم..الهائل



فاخلعربكأناإنيموسىياةوالنجاء:النداءبقيةكلهالوجيدوشخل

2،.1ةأطه((1)طروالمقدسبالواديإنكنعلبد

الذيالر@ديوفيبقدميك.فتجردالعلولةالحضرةفي)نك.

بنعليك..تطأهفلاالئقدسة،الطلعةعليهتتجئى

أنلحبدهويكشفللعالمين،ربوبيتهوئعلنالعلية،ذاتهاللهوئنزه

@للهوسبحانالحكيم:أالعزيزاللههويناثيهالذي
موصيا@لعالمين.رب

(9النمل:أ9الحكيم@لعزيزا@تهئناإنه

ذلكإلىاللام-عليهموسى-شخصفيكلهاالئريةوارتفعت

كانولكنهآنسها،التيالنلىعندالخبرموصوؤجدالكريم.الوضيءالأفق

يهديالذيالقبسكانولكنهالدافىء،القبىووجدالعظيم.الهائلالخب@ر

المسنقيمالصراطإلى

سالة:والرالتكليف

الىالرسالةبحملالتكيفالاصطفاء@وير@للاصطفاء،النداءوكان

نلكفيالأرضفيالطغاةأكبر

هوبذاتهاللهيكونأنللتكريمباللتكريم!فياوأنا@خترتك،..إ

عدايختلىيختلى.الدي
علىتجث@جموعمنفردهوالعبيدمن

ةالمجم@مجم@ة.فيفوةهوالكواكبمنكوكب
الكونفيذرةهي

الإنسان!لهذاالرحمنرعابةولكنهافكان!الله:لهقالالذيالكبير

يجيءنعليه،بخلعوالتهيؤوالاستعد@دوالاختيار،بالتكريمإعلانهوبعد

1أطه:ئوحى،لمافاستمعةللتلقي:التنبيه 13.

ماوئلخص
بالوحدانية،الاعتقادمترابطة:أمورثلائةفييوحى

@@ها@منبل.(1)
له.@هاؤضفونجل:صي،
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اال@دة:اللهرسالةأس@وهيبالساعةوالإيمانبالعباثة،و@لتوتجه

@لساعةإنلذكري.@لصلاةو@غفاعدنيإلا@نالا@ته@تهأنا@إننيإ

لائؤمنمنعنهايصدتكفلاتعى.بمانفسكللتخزىاخفيهاكادأيخة

.(16-14أطه:قرس،حماهواتغبها

ليوافهالعقيدة.قر@مفهيالر@حدةالألهميةفأما
عليهلموسى-ندائه

:@المؤكد@بكليؤكدهاالسلام-

النفيمنالمستفادولالقصراش@أناإتطالمؤكدإبالإثبات

عنلنفيهاوالئانيةثه،الأليميةلإثباتالأولىأنا@إلأ@هلا@والاسثلط:أ

كلفيدثهالتوحهتشملوالبادةالجاده؟تترتبالألوهيةوعلىس@له..

لذكري،@لصلاةوأقمالصلاة:أمنهابالذكريخمقولكنهالحياة.ئ@ط
الذكر،وسائلمنوسيلةوأكملالعبادفصررمنصورةأكملالصلاةلأن

فيهاوتتهيأالأخرى.الملابساتكلمنوتجردالغاية،لهذهتتمحضلأنها

بافه.للاتصالوتتجفعوحده،الغرضلهذاالنفى

الذيالعاول،الكاملللحزاءالمرتقبالم@دفهيالساعةلأما

وتحاسبتراتوميالطريقفيوتيرحسابه،فتحسبالنفوساليهتتخه

يكادوأنهتح@2الساعةإنةإمجيئهائؤكدسبحانهواثهالانزلاق..وتخش

بقدرأمرهامنعليهمائطلعهميتجيزلاقليلبهاالناسفجلئمئخفيها.

جهلهم.ومنمعرفتهممنحكمتهئحفقما

بدللا@لنفي.تكرشهموفيالثرحياةفيأسليعضروالمجهول

وهملهم-مكئموفاسيءكلكانولواليه.يتطلعونحباتهمفيمجهولمن

يجرون.@لمجهولفور@هحياتهم،وأستلاطهمل@فالفطرة-بهذه

طاقاتهممنالمخب@وءويكفونوتعلمون.وئجربرنويأملون،فيحذرون

ثالآفاقوفيأنفسهمفياللهآياتويرونحرلهم؟مئالكونوطاقات

يدعيا..أندله@لهمشاءبماالأرضفيوئبدعون
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منيحفظهمالموعد،المجهولةبالساعةومثاعرهمقلوبهموتعليق

دائمخنوعلىمهكلدمامنفهمالساعة،تتيمتىيدرونلافهمالثرو@

فأماواستقام.فطرتهصختلمننلكثاثم.استعد@دوعلى
من

فسدت

الردى:إلىومصيرهفيسقطويجهل،فيغفلهحاهواتعفطرته

قرثى،..هواهواتغبهايؤمنلامنعنهايصدنكفلاة

فالفطرةبالساعة.التكذبئنثىءالذيهوالهوىإتبحأنفلك

كمالها،الإنسانبةليهالاتبلغالدنياالحياةبأننفسهامنتؤمنالسليمة

الكمالفيهايتحققأخرىحياةمنلائذوألهثتمامهالعدلفيهاولايتم

اللهلحكمةالأعمال.علىالجزاءفيالمطلقوالعدلللإلان،المقذر

ثمييء؟صمنهموييءئحسمنمنهميحسنسدى،الناسلاتترك

وقدإساءته.جزاءالمسيءولايلقىإحساله،جزاءالمحسنلايلقى

منفكلللاخرة.@وبعصهكلهالجزاءيشبقيإنهةرسلهلسانعلىاثهأنجر

وخبره..الهوعدلتحقيقحتميةالأخرةأنئدركخلقهفيال@هحكمةئدرك

هده
جنباتبهتجاوبتالذي@لعلوي@للند@الأولىالوهلةهي

أدبدولاقواعدالمختلىعبدهإلىشحانهاللهوأنهىالوجود.

مهسمى
قد

نسي
نفسه

العلويالصوتفلكليتغأجله،منماجاءونسي

فيمافستغرقمووبينمايتلقاه.الذيالقدسيالتوجيهوليسمعلاداه؟الذي

سفالأيتلقىهو@فاسراه،إلىتتئفتواحدةفوةكيانهفيلي@فيه،هو
جهاب:إلىمنهيحتجلا

هوأينولكنعصاه.إنها1،7أطه:@3موسىيابيمينكتلكوماأ

يخجيب:يتذكرإنماعصاه؟من

مأربفهاوليكميعلىبهاوأهئقعليهاأتوكأعصاي،هي@ال:

.(18أطه:9@خرى

غماكانإنمايده.فيالعصاو@فةعنيكنلموالسؤال
يمينه.في
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معهوظبفتهاعنإنماواضحة،فهييسأل،ماهيتهاعنليسأن@ثوكولكنه

و@نعليهايتوكأأنالعصا:تلكعنموسىيعرفهماأقصى

لليخالغنميرعىكانوقدالضم-فتأكلهالتتساقطالشجرأ@ر@ق@هايضرب

معهساقإنهوقيل:قدين-فيالصالح

منكانمنهاقطيعأعحعتهفي

س@خرىأغراضفييستحدمهاوأننصيبه
@ائعد@ولم@خمقهاالقبيلهدا

@ها.لموفجذكرهمالأن

هاولكن
يخطرلممايدهالعصا@يبتلكتصنعالقالوةالقدرةذيهي

الكبرى:لالمهمةلتكليفهتمهيدابال،علىله

هيفإذافللقاها.موص.ياألقهاقال:@
خذهاقال:تمعى.خة

2-19أطه:الأولى@سيرتهاسنعيدهاتخفولا

ميسىوألقى
نعدلم@هامادا؟!ولك@لمولاه،إطاعةامركماعصاه

فيتد@خيةإنهااليقينمعرلةيعرفهاوالتيطويلا،صاحبهاالتيعصاه

فيوتتحركشرعة،

ينتجهونلاالنلم@ولكىلحظة،كلفيتقعالتيالمعجزةوقعتلقد

الذر@تملايينم@وكمتسعى.حيةالعصافإلمحاالحياة.معجزةوقعتإليها.

ولكنهاحية،حليةإلىلحظةكلفيتتحولكالعصاالجامدةأوالميتة

الإنسانأننلكتسعى!حيةموسىعصاتتحولأنيبهرهكماالإنسانتبهرلا

ئدركهعماتصوراتهفيكثيرايبعدفلاتجلىبه،وأسيرح@اسه،أسير

خةظاهرةتسعىجةالعصاوانقلاب
تصدم

أمابتذة.لهافيحتبهحسه

كلفيتدبالتيالحياةطومعحز@الأولى،الحياةلمعجزةالخفيةالظواهر

فيجدتاتفقدهاالألفةأنوبخاصةإليها.يلتفتقلماخميةفهيلحظة

ناسيأ.أوغافلاعليهافيمرخه،

هيفإذاالمعجزفوقعت
كحركةسريعةحركةوتتحركوتسعى،تدث
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كصغارتتلوىكبرىحيةوهيالجانإ،9الحباتمئالصغيرالنوعلمحلك

ئعقب@ولمئدبراوئىجانكأنهاتهتزرأها@لماالحبات

1النحل:أ1،،3أ@لقصص:

تأخذهاالتيالانفعالية،الطبيعةمعلها،يستعدلمالتيالمفاجأةإنها

الانفعالية،طبيعتهالسلام-عليهموسى-فقد@دركتالأولى..الوهلة

ئغقب@..ولمئدبراوتىلالألهتخطرلمالتيالمفاجأةهزةوأخذته

بها،ماذاليتبينإليهاوالعودةالرحوعفيئفكرأندودالحيةعنبعيدأجرى

ميوهدهالضخمة.العجيبةهدهوليأثل
تخئى@يالبارزةالانمعالنسمة

اموعدها

الديدةالطميعةتلكمثل@يالعنيفةالمفاحأةليهاتدوحركةوهي

لاا

منإنكتخفولاأقلهياميسىةالأعلىربهإلىيسنمع

ك@.ا0القصصأالآفن،

ليويتع@رانهاالنع@،هذهعلىسريعابتعافبانوالأمنالخوفإن

حوإنهمر@حل
الانفعالهذاو)ننهايتها،إلىلدئهامنالحياةهذه

فيمقدرالمس،تلكفيلمقصودالدائم
المقابلةالصفحةلأنهالحياة،مذه

تدبيروهوالطويل.الأمدذلكالاستكالةعلىومروثصمإسرائيل،بنيلتبفد

الدقيق.العميقوتقديرهاالقدرة

يدتنقلمنلايأمنوكيف..@الآفينمنإنكتخفولاأتبل،

الله؟عي@ترعاهوسخطاه،القدرة

لهوأعلنالمطمئن،العلويبالنداءموسىنو@يلقد
طبيعةعن

المرسلونألدييخافلاإنيتخفلامهسياسيلقاه.أالذيالتكليف

1الن@ل:أ

رتهمحضرةفييخافونلاوالرسللالرسالة.فكنففأنتتخف.لا
النكلبف.يتلقونوهم
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رحيم،غفورنيف@بعد-.خابذلثمظلممنإلاة
1،..1الخل:أ

ويذحاسحثعبعدح@ائبلألواانإلافلكظلموا.الذينيحافإلما

فإنالحيرإلىالرويدعحاالإيمان،إلىالثرلىويدكهاالعدل،إلىالطلم

عطيم.وغفراليواسعةرحمني

موسىو@مامالتكليف.عبدهبلىألفىالذيالعلويالداءهداوبعد

وهفتقلبهتعتقوولىوحافلها،لذهث@وقعتالتيالمعحزة

2،1ةأطهالأولى(سيرتهاسنعيدهاتخفولا@خذهاالداء.إلىروحه

@لحية،والتقطنفهواطمأنتروغهوهذأخوفهصكتوقدموسى

صورتهاديالسعجزةووقعتعصا!..الأولى!سيرتهاتعحدهيفإفا

تلكادكمايت،حامدهونإذاالحيئ،سالجاةسفبصورةالأخرى

المعجزةئدركهأن

@دقبلالثانية،ةبالمعجشرلهيجهزهوقر،موسىاطمأنوقدوالآد

لهبكشف
@خرىمرةالأمر@لعلويوصدر@لنكبف.ورجهةالرصالةحهةص

موصىعبدهإلى
سؤ..،يخرمنبيضاءتخرججيبكفييدك)املكة

(32القصص؟أ

وميئربه-فتحةفييدهو@دخلالأمر،موسىوأطحهذا،كان

ميفإفا@خرجها.ثمصدرهعدجه-
الو@حدة.اللحظةفيالثاليةالمماحأة

تضربعهدها@لماءوقدغيرمرض،منئشعة،لامعةئثرقة@يضاءفخرجت

مرة.ال@إلى

عنالكريمالقرآنؤيعئر
@لىيدك@واضممطه.سورةفيهذا

..(22ةأطهئخرىأأيةسحغيرمنبيضاءتخرججناحك
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وطلامةرفرلةمنفيهلماالجناحصورةوالد@لللإبطيختلىوالسياق

فيوحفة
لتخرجالجسموئقلةالأرضربقةمنالطليقالفجثحالموقفهذا

معجزة.عنولكنأوآفة،مرضعنلاليضاءإبطهتحتوضعهاالتييده

الدلي@.ونصاعةالآيةووضوحالحقإشر@تىإلىإئلىةإنها

وخ@ارقهالموقفرهبةمنيرتجفهوفإفاطبيعته.موسىوأدوكت

فلكالسكينة.إلىيرثهش@يهالحاليةالرعايةئدركهأخرىومرةالمتتالعة.

مىفئخفضقلبه،علىيدهيصتمأن
خعقانه:منوئطامنثقاته،

وكأنما..(32القصص:أالرهب@منجناحدبلى@ليكو@ضمم@

والرفرفةجاحه.ديطبقالطائريطمئنكماصدره،علىيقبضهحنعيده

يرسموالتعبيربالاطمثان.اشبهوالقبصبالحفقان،@أشبه
علىالصورةهذه

القرآن.طريقة

ئعذال@هحعللقد
اليدفمعجزةويقويه.ويجهزهالسلام-عليهم@سى-

الكبرى(أياتنامن)نريكالعصا.آيةمعئخرى@يةاليضاء@7

وحسكتجصركتحتشفسكوق@هافنشهد.(23أطه:

موسىتلقىوقدوالآن
ر@ىوقدشاهد،ماكذلكشاهدوقدتلقى،ما

لملهماارتح@وقدالحارقتي@،الآيتين
ما@راءيعرتالآناطمأن..

ليتلقاهالاكرةطفولتهئعذصكانالذيالتكليفبتلقىوالآنالأبات،

@فاسقينقوماكنواإنهموملئهفرعونإلىربكمنبرهانانفذانك،

..(32القصص:أ

)اذهبالكرى:بالتمعةللهوضلتطحئنالكبرىاياتنامنرأيتلقد

(24أطه:طغى@إنهفرعونإلى

موسىيعلميك@لم
ليعرتو)ن!المهمةلهدهفنتدصأله

يصبهماوشاهدوجروتهطغيانهوشهذقصره.فيزبيلقدةفرعونهومن

صقومهعلى
ونكالعذا@
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سآياتبتعئؤلدهأنربئووعده
ةاثنتينمهشاهدالديالوعهذا

لهيكشفومو
@رعاه!:وجقزهدعاه@جلهامنالتيوجهتهعن

بلىآياتنعفيسوءغيرمنيضاءتخرججيكفييدك)وأدخل

..(12ةالحلأ@فاسقينقوماكانواإنهموقيمه.فرعون

فهيإفنلموسى.الإلهيالتكليفأمربحكايةالسياقباث@لقد
طفلوهوموسىأمنلفتةالذيالوعدفهو@)فأوملئه.فرعونإلىالرسالة

0(7ةالقصصأ@@لمرسلينمنوجاعلوهإيدراترهإنا@رضيع. الوعد0

أصدقوهووعدهاللهئخلفلااللهوعدالسون.عيهانقضتالذياليقيى

ألافرعونقيمالظالين.القومائتأنموصربكنادى

.(111الشعراء:أ@تقون؟

ألفسهمظلممافقد@الظالمنالقوم@ةالقومصفةلإعلاديدأوها
ويستحيونألناءهبميذلحونكانواصماإسرائيلليوطلمواوالضلال،بالكفر

)قوميعيهمثمصفتهميقدملذلكوالنكال.بالسحرةعدبىلهمولساءهم
يتقون؟،)ألاةإلسانكلويعحبأمرهمسموسىيعج@ئمفرعون،،

غيهمصيرحعونألاطلمهم؟مغبةيخالونالاربهم؟يخودألا
إنألا3

شاكلتهم.علىكانمنكلوكذلكالتعجي@!يستحقلعحبامرهم

بلىاذهبطوىالمقدسبالوادربهناداهإذموسىحديثأتادهمل

..(17-15الازعات:أطغىأإنهفرعون

لاأمروالطعيان
يسي

ئفسدكريه،أمرإلهيبقى.أنولايكودأن

محعه@جلفمنيكره..ماإلىمحدالله،يحهلمائحال@للأرض،

وق@لجلىلسحالهسنفسهيتدب@المحتارين.عبادهعدأساللهيتدب

ومغالثر،هدا
الطعيان.هذاووقفالفاد،هذا
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عبادهعداصلذاتهاللهليخا@الكراهيةشديدكريه@مرإنه

يأخذهانقبلإليهوالإعدارفيه،هوعمارثهفيحاولالطايخة،إلىليذهب

والأولى!.الآخرةنكالتعال@الله

ورحمة:ال@همنفضل

ذاهاهو
جليل.رهيبمشهدوالتكليف..الداءمشهدفيموسى

@مرعبادهلعبدسسبحانه-بذاته-افهونداءعجب.كذلكمهدوهو

الألويةأسرارمنسروهيتعنر.أنالريةالألماطتملكماأهولهائل.

كماالعطيمة،
هذااثهأودعهاالتيالإنسانيالتكويراسرارمنسرهي

فينقولهأنلملدماأقصىوهداالداء.فلكلتلقيبهاوهلهالكائن،
مذا

فهئحيطأنالثريالإثواكيملكلاالذيالمقام

علىليقفلثيء؟

لعرره.يتدؤقهعهلهاثهيكشفحتىإطلىه،

ها
فاهو

إلىرسالتهبتسليغربهأمرهلقدالإلهي.التكليفيتلقىموسى

والإشر@قوالالئراحالروحيغمرهرئه.حضرةفياللحظةوهوفرعون

إلهلاالذياللهحضرةفيموسىهو@اهاالمناجاةهذهفيوالنور

علىمائطمئ@هكلففيتألهوالحفاوةواقكريمالرضىيحسهو،إلا

الرسالة:طريقعلىالاستقامةلهويكفلةالعسيرةالمهمةهدهمياجهة

كقدةو@حللئمري.ليولرصدريلياشرحرثتال.أ
من

بهأئددئخي.ملىونأملي،من@زيرأليو@جعليفقهرلساني

بناكتإنكونذكرككثيرانسبحككيأمريفيوأشركهئزري،

2ةأطهبصبرا، 5-3

ثمالأمر.وتيسيرالصدرلرحشاملادعاءالأمرأولليربهدعاوقد
تمامه.لهوييئرأمرهعلىئعينهمابعضويفصلئحذداحد

نرحأنربهإلىطل@لقد
مشفةئحؤلالصدرواتراحصدرهله



ثقلعبئألاللحباةلمح@فعاويجعلهلذة؟عناعهويحيلمتعة،إلىالتكليف

خطى

لهننرأنربهإلى
ويسر

النجع.ضمانمولباثهافه
وعلمهمحدودةوقواهيملكماذاالتيسير؟هذابدونالإنسانيملكفماذالالا

ومجهول؟!.وشائكطويىوالطريققاصر

رويوقدقيله.فيفقهحالسانهغقدةيحلأنربهإلىوطلب
كانأنه

هذاأنوالأرجححبسةبلسانه
و@خطتعال@.إقولهويزيدهعاه.الذيهو

إفيئصذتني،رثما،معيفأرملهلسانا،أنصحهوهارون
@ن@خاف

كما.4القصص:أئكذبوني

فهوالسلام-عليهموسى-علىاحدي@ومئهفرعودامريكنولم

صخمةئهمةأنهاوئدركوجبروته،وغضفرعونظلمويعر@يعرفه،

ليتنصل،لاوقصورضعفمنبهمارتجهيكوإلىثموسعظيم.وتكليف

فيوالمساعدةالعونليطلبولكنالتكليف،عنيعتذر
التكليفمذا

لافيينطلقولاصدريويضيقئكذبون.@ن@خافإنيرب

-11:@الشعر@أيقتلون،أننأخافننبعليولهمهرونإلىظرسل

14).

مجردمنلي@خوفهأنالسلام-عليهقوله-حكايةوالظاهرس

فلالسانهيخطلقلا@صدرهفيهيضيقوقتديحصرلهسولكنالتكذب،

بلسانهكفت@ذوئقده.التكذيبهدائاث@وأنئئ@،أنيملك

حالةئثىءانالحبسةهذهشأنومن
تثأالصدر،ضيقمن

القدرةعدممن

الصدر@دليز@الانفعالز@دكلماوتزد@ربالكلام.الانفعالتصريفعلى

وهيوهكذا..ضيقا..
دمىمعروفة.حالة

منا
تقعأنمرسىخثي

مذهله

رلهإلىفشكاكفرعون.جبلىلظالمبالرسالةالمواجهةموقففيوهرالحال@
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للتقصيراتقاءالرسالةفيمعهوئثركهرساله،تبليغعلىيخشاهوماضعفه

موسىفإفا@ثوكتالتكليف؟عناعدارأولانكوصالاالتكلبص،@داءفي

واليان.والفحاحةبمالجدلهلىوننهصصيق@ونجة

دعاولقد
العقدةهذهليحلربهمحس

فيزيادةولكنهلسانه،من

اثهئجنهأدطلبومعينأ..@زيراأحاهمعهطل@للنهوصالاحنياط
بمعين

وهدوءالجانوثبكاللادفصاحةعنهيعلم@هو@حيههاروناهله.س

سريعالطعحادانفعالياالسلام-عليهموسى-وكانالأعصاب،
الانفعال.

معهويترؤىثسققلهأزرهيثدبأخيهئؤيدهادربهإلىفطل@

الجليلالأمرفي

المافحةعلىأقدرفهرلسالاأفصحوهلىونعليه.مقدمهوالذي
عن

لهردءوهوالدع@ة.
إنويخلفهدعحاه،ئقؤيومعي@،

موسىيتدكرهنا
وأنهمطريدا،بيمهممنخرحوأنهنفسأ،قتلأنه

بلقائه،ئكرمه@ربهربه.حضرةفيوهوبعيدا.منهمفهربقتلهعلىتآمروا

لدعونهيحتاطلالهفمابرعايته،ويكرمهبآياته،وئكرمهبحجائه،ويكرمه

رساله:فتقطعئقتلانخيفة

تتلتإنيرثتال:@
مهم

يقتلون،أنفأخافنفا
ولكنلبنكص،ولاليتقاعى،ولاليعتدر،لابقولها3،..3القصص:أ

وهرمايحافلولفيطريقها،فيئصيهاإلىويطمئنللدعية،ليحناط

نيهو@فصحهلىون)وئخيالأمين:الفويبموسىاللائقالحرص
@يكذبونأنأخافإنيئصدقني،ردءامعيفؤسلهلسانا،

إنيحلفهفهاروفى4،..3ةالقصصأ

يقتلون،أنفأخاتفنبعليهولهمقوله:فيالأنوكذلك
عنوالتخليالمواجهة،منللخوفلي@هناذكرهنف@4،..1الثحراء:أ

منهارونقامقتلعبناحتىهارون.إلىبالإرسالعلاقةلهولكن

للدعي@الاحتياطفهرتع@لق.ثودربهأمرهكماالواجبوأتئمبالرسالة،بعده
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لسانهيحنبسأنمنالاحتياطللداعية.لا
موفيوهوالأولىفي

فف

المنافحة
ضعيفةالدعحةفتبدووليانها،رلهرسالةعن

اءهات@كئفالتيربهدعحةفتتوقفالثانيةفييقتلعأنصوالاحتياط

عليهبموسى-يليقالذيهووهذاواطرادهاإبلاغهاعلىوهو

لفسه.واصطنعهعينه،علىاللهصخعهالذيالسلام-

لا@ولئككلالأمانة.هدهلحملربهمنالعونموسىطلبلقد

الشيحعلىولأخيهلهمساعداكلهفل@ليتخذولكنمب@مثرةالمهمةلواحه

بناكنتإند@البصير.السميعالكثيرسواقلفيالكنبروالذكرالكثبر

وتعلمودصورناضعفناعلىوتطلعحالاتعرت.(35أطه:9بصيرا

والتدير.العونإلىحاجتنا

وطلصضعفه،عنوكثفحاتجه،وبطسؤله،موسىأطاللقد

اللهيسألطويلأوقفالكثير..والاتصالوالتيسيرالعون
ورئهفضله.م@

يمع
المنادالكريمفاهوفهاولاحاهناداهحضرته.@يضعبفوهوله.

قال.ةأالكاملةلالإجابةعليهيبطىءولاسائله،يردولاضيفه،يخحللا

كلحةفيواحدفمرةهكذاثث@..أطه:ميسىأياصؤلكئوتيتقد

تأحيل..ولاوغدلاإنحلىوفيهاالتفصيل.عنيغنيإجمالفيهاواحدة.

الإنجازمعوفيهاستعطاه؟ولائعطاهلافعلا.اعطيتهاعطة.سالتهماكل

9لاسمهبندائهوإينلس3وتكرعطف
0

يذكرأنمنأكبرتكريمو@يموسى"يا

العباد؟.منتجداسمالمتعالالكبير

لججك،عضددسنثذ@الةوالتطمبنالاستجالةم@صىويتلقى

الغالبون،اتبعكماومنأنتمابآياتناإليكما.يصلونفلاشلطانالكماونجعل

..(35القصص؟أ

بأحيه.عضدهوشذةرجاع@رلهاشجابلقد
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ال@هرحمةالكريمالقرآرويدكر
فيبموصى

@جهبإرصالماعدته

لهووهبنامعه:أمارون
أمريم:نجاأهرونرحمتنامن

5.،3

.9شلطانالكماونجعلةوالتطمين:البئارةرجاهماعلىور@ث@

بسلطانمزوثينإليهيذبانإلماالجار.لرعرنإلىمحر@ينيذهالنفهما

لهلايقف
)فلاولاطايخةك@معهتالهماولاسلطان!الأرضفي

منهولكماشج،المحهسلطانمنوحولكماإيكما،..يصلون
وملاذ.حصس

لاياتالعلبةللحق.الغل@ةولكنهاالحد.هذاعندالثلىةتقفرلا

النصروأداةوالقوة،السلاحوحدهاهىفإذاالطغاة.بهايحبهانالتيالله

أتما@بأياتناوالغلبة:
الغالبون،.اتبعكماومن

بلامكئوفاثهرهاوتؤديالحوادث؟مرحعلىسافرةتتجلىفالقدرة

الناص،عليهاتعلىفالتيالأساببغيرالغلبةلتكودالأرض،قوىم@ستار

إيمانوالقيمللقوىجديدميزانالنفوسفيوليقومالناس،ثنيالي

الله.فعلىفلثلعدومابالثه،وئقة

طالوقدوالإينلمى.والعطفالتكريبموفمنفضلإنه

إثهفصلولكنوقضيتالؤلو@جبالنحاءثوطالالتجلي.

فضلهمنبمزيدعبدهيغمرلهولها.ئمسكلااللهيرحمةله،خازنلا

بسابنئذكرهوهولجائهفيويمذحضرنه،فيلينبفيهرضامامنويخض

تمرلحظةوكلرعايته.وقديمرحمتهبموصولوانسااطمئناناليزيدهنعمته،

يرصيد.@ونعمى@ز@متحهيالوصيءالمقامهذاوموفي

لهولسطالجاء،لهفأطالعبده،علىالصعمتفضللقد
القول،في

لهوأوسع
..@والجو@السؤالفي

السلام-عليهموسى-روحعلىئئمالذيالجليلالحبيبالودإنه
حادثإنهالكيير..والفضلالعطفإنهالوثودربهمى
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فإنبعظمته،نحيطأنحاولناومهماعيرإلىعظيمجدا.عظيم

تصورنا!.خلىجستظلمنهكثيرةجيانب

وابتهال..خرعديالثقيلةالأمانةمذهالرسالة.مرسىتلقىومكذا

المان،الهودالكريمالسالغة،والرحمةالواسع،الفضلنورئهعليهو@سبغ

منبمص@
ومحبته@رحمتهعطائه

فاهوها
الهرسالةيحملمصرإلىرحلتهئنايعاللام-علبهمرسى-

الو@يمفيالأعلى@لعليربهمنوعينهاللهبمددتزؤدوقدفرعونإلى

عليهوهبطتالإلص،النورعليهأشرقحيثالمباركة،البقعةفيالمقدس،

معوتوجيهاتهربههدىعلىيمصيفهوالسيهة،عليهوانزلتالرحمة،

للرعاية.والاسترو@حللرحمة،والاطمئنانبالثقةلشعورا

لقاء
بالرسالة:والتكليفوهلىونموسى

الأرضفيملكأقوىلمو@جهةذاهبالسلام-عليهموسى-إن

إلىذاهبإنهالطغيان.معالإيمانمعركةلحوضذابإنهجبو.و@طغى

مهقومعثمالأمر.أولفرعونمعوالمثكلات@الأحد@منخضم

وأضعففطرتهم،وأفسدالطويللالاستعباداذوقدإسرائيلبني

مم@لتيللمهمة@ستعد@لمم
أنهعلىئطلعهفرنهالخلاص.بعدلهان

التهيئةبعدإلائرسللموأنهوالاستعداد.التهيؤغفلاسيذمبلن

كلفيترعاهكتالقدرةوعينتسند@كانتالقدرةفيذوالإعد@د-

لحفسه،اصطحهقدمعه.صرئهاشذه.بلغوقدفرعون،مناليومعليهفلا

صطفاه.واواشخلصه

@تذنيهأنئوحى.مائمكبلىئوجنا@ؤ@خرى.مرةعيكمنناولقدأ

له.وعدوليعدويأخذهبالاح@،اليمفلئلقه@ليم.نيناقذفيه@لتبوتفي

ك@،..ك@-أطه:عيني..(علىولنصنعفي،محبةعليكوألفث
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فلازمان.منذمعكطريقهافيسئرةفطرثفئمتدةقديةفالمثة

الآن.التكليفبعدإفنلهاانقطح

مشهدهوالمشهدوكانالسلام-عليهلموسى-الخطا@كانهناوالى

اللهوقد@جابالفحة.فيالمناحاة
يخاف.مماوطمأنهسأل،ماإلىمحسى

بلىموسىوصولومرحلةهارون،إلىالإرصالمرحلةيختصروالقرآد

موسىمثهدويبرزان،والأز@والأبعادالمسافاتالسياقويطويمصر.

يطمئنالتياللحظةنفسفيالكريم،رئهماأمريتلقيانضجتمعينوهارون

للرحأصلأتشخدملمظةفيشديدأ،نفيأمخاوفهويفيموسى،فيهاالله

وهي
كلا@!:"كلمة

إنافقولا:فرعونفأتيائشمعون.معكمإنابآياتنافاذهباكلا)قال:

مفاأرسلأنالعالمين.رثرصول
..(17-15الشعراء:أائيل،إسربني

هذافأبعديقتلوك.لنوكلالسانك،وئحبسصدرديضيقلنكلا.

كله
و@حوك.أنتواذهبشدة.بالكعن

)@ن@بواليدالعصامهاموسىشهدوقدبآياتا،)فافمبا
لهفقولاطغى.إنهفرعونبلى@ذهباذكري.فيتنياولابأياتيو@خوكأنت

4،..4-42أطه:يخشىأأويتذكرلعذتياقولا

عدتكافهوذكريفيتنياولابايانيمزو@ينوأخوكأنت@ف@ب

إلى@غمبارك@إلىمهتأويادالديوشدكماوسلاحكما

حفظتكوقد
اليم،فيالتابوتفيقذفتوقدطفلوأنتقبلمنشرهم@

هذهتؤذكولمالخشونة،هذهتصركفلمباساحل،اليمفألقاه

فيهوأشد،ممانجوتوقدعليكفلا@خوك.ومعكئهيأ،فعدألتفالآد
وأعنف..أسوأظروت

حافبيةوأشدأسليلمبالطاغيةئخا@كيفاللهئعلمهثم

لعلهللقلوب،
وئخنه.اللهغضتويتتيينتهي،
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إلى@نلكهل8،..1ةالازعكأتزكى،؟أن@لىلكهل)فقل:

الصلاةطريقإلىلكهلالعصيان؟وثسىالطغيانرج@منتتطهر

1النازعاتأقخش،ربكإلىوأمديكالبركة؟إ6 أنلكهل..(90

قبدفيوقعتعرفتهفإذاربك؟طريقاعرفك

حينوالالعيدأ،ربهعىيد@ج@إلاويعصيالإنسانيطغىفما

والتمرد!.الطياننهفيكونويفسد،قلبهفيقسوطريقهيضل

يدكرلعلهليناقولاله)فقولاوعاونجترطغىفقدفرعودإلىافصا

الذيالزائفالكبرياءئهيجولابالإئم؟العزةلئرلاالفينفالقوليخى،ئو

ومئالطغاة.بهيعيش
الطغياد.عاقبةويحشىليتدكرالقبيوقظأنشأنه

فالداعيةويخشى.يتذكرأنراجينهدايته،منيائسينغيربليهاف@با

منييئسالذي
وجهعليها@ييثتولائبثغها@حرارفلابدعوتهئحداهتداء

لإنكار.والجحودا

فيالأسببدالأخذولكنفرعون.منيكونماليعلمافهو)ن

ماعلىالناسيحلس@واللهبدلاوغيرهاالدعتر
أنبعدمنهميقع

الحياثلمستقبلتعالىفعلمهسيكونبأنهغابموهوعالمهم.فييقع

سحاء.درحةفيوالماضيمنهابالحاصركعلمه

معاهصاو)ناالتكليف.يتلقيانموصمعهلىونذانمماما

ومن@نا@فيالتسرعوسفرعون،م@احهةخودهماسعنلردهحايكثفان

)قالادعواه:@ذاطغيانه
ة

يطغى..،أنعيا@وبفرطأننخاتإتارنجا

4أطه 5

موسىمعيكىلم
قطعا

الو@يمفيالمناجاةموقفلي

الصرافلعدبذنالسلام-عليهماوهلىون-موسىاجتمعولقدالمقدس.

الزمانيطويالقرآنيوالسياقالطوربجانبالمناجاةموقفمنموسى
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بينفحهاتويتركو@لمكان،
ليصلالسياقمنتعلمالقصص،ثاهد

وجدانوفيالقصصسيرفيالأثر@ذ@الموجةالحثةالمواقفإلىمبلثرة

ثمفرعوندعحةفي@خيهبمشاركةهلىونإلىاللهولىحىالنمم@.
ذانهماها

لنعلينا@ويفرط@ننخافإننارنجاقالا:بمخاوفهما:إربهماإلىتيجهان

التسرعمنأشملوالطغيانالأولى،للوهلةبالأفىالشرعهو

سيتحرجيومئذالجبلىوفرعونالأدى.منوأشمل
كليهما.أوأحدهما

معه:ولاخيةبعدمالاخوفالذيالحلسمالرديجيئهماهنا

6،..4أطه:وأرىأأسمعمعكماإننيتخافالاةتال،

دوقالقاهراللهإنهالمتعالالكبيرالجبارالقويإنهإنني

زياثة.ولاكن.بقوله:والأثياءوالأفرادوالحيوانالأكوانم@دإنهعباده.

ولمساطمأنينة،يزيدهماولكنهيكفي.الإجمالهذاوكانمعهما.إنه

يصنعومايملكومافرعونيكونفماوئرى..!ئسمعللمعونة.إبالحس

بعدهما!.ماوالرقلةوللسمعويرى؟يسصعمعهماوالله3بطغىأويفرطحين

و@يقحم@فأية5،،1العراء:أ9مستمعونمعكم)إنا@نصبا
لحظةكلفيإنسانكلومعمعهماواثهوأمان؟ورعايةحمايةو@يسلطان؟

هناالمقصوثةالصحبةولكىمكاد.كلوفي
فهووالتألد.النصرصحبةهي

هوالذيالاستمح،صورةفييرسمها
وهذاوالانتباه.الحضوردرجكأشد

عنكناية
التعبيرفيالقرآنطريقةعلىوذلكالمعونة.وحضورالرعاية@تة

تلجلجولاعذرغيرفيبمهمتكمافأحر@هفرعون،فأتيا
6،..1الشعراء:أ9العالمينربرسولإنا)فقولا:

فأتياهةالجد@ل:وطريقالدعؤصورةإلىالهدايةالطمأنينةومع
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جئناكقدنعذبهم.ولا)سرائبلبنيمف!فلىسلربك.رسولاإناففولا:

@لعذ@أنإليناقدإنا@لهدى.اتغمنعلىوالسلامربكمنبأية
@

4أطهوتولى،كذبمنعلى 74.،8

فهماو@حدة.لرسالةو@حدةمهمةفييذهادولكنهماائنانوهما

لق@ه.ويقرلالألحية،يدعيالديفرعونوجهفيربرسول

القويةالمحاجهة@هي..(38القصص.أكيريأإلهمنلكمعلمتماأ

فهيولافهاتدرحللاالأولى؟اللحظةمذالتوحيدبحقيقةالصريحة

والمداراة.التدرجنحتمللاواحدةحقبقة

فذليئعرربك،رسولا)إنارسل@ه@ا:ةقاع@بإيضاحالدءإنه

@للحظة
فليسالعالمين.ربالنمى.ربوهررنجه.هوإلهاهناكبأنالأولي

خاعابلهامو
سائدأكانكما@هرائيل،ببنيأووهارونبمرصى

خرافدتفي

كان@ركماالهة.إلهأ@رقبيلولكلالهة،أوإلهاقوملكلأنيومذاكالوئبة

سائدأ
نلم@لأنهفيهائجدبلهمصرفرعونأدمنالصوربعضلي

الآلهة..

الرسالة:لموضوعإيضاحئم

معناأرسلأن@لعالمين.ربرصولإناة
إسرائبل(بني

سوراضح..(1،617الشعراء:أ
هدا

ومن
قصةفي@مثاله

عليهموسى-

لمحينهإلىليدعحمموقومهفرعونالىرسولايكنلمأنهالقرآن،فيالسلام-

بمرائلبنيبطلاقليطلبإليهمرسولأكانإنمارسالته.بمنهجويأخذهم

ربهمليبدوا
ثينأهلكلواوقديريدونكما

وهوإسرائيل-أيهممنذ

وفدتنفوسهم،فيالدينهدالبهتاللام-عليهمايوسفأبويعقوب

تربينهموئجدفرعونظلممنلينقدهمموسىإلبهماللهفلىسلعقائدهم

فأرسلفرعرن:إإلىوهلىونموسىرسالةكانتالحدودهذه
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مفا
7،..4أطه:"تعذبهمولاإسرائيلبني

لاشقاذالرسالة
والىالوحيد،عقبدةإلىلهموالهقبمرائل،لي

فيها،ئفسدواأنإلى"يسكنوهاأنلهما@هكتالتيالمقدسةالأرض

ندمبرأ".فيدئرهم

9ربكمنبآيةجنناك)قدالرسالة.فيصدقماعلىاستهادنم

التيالمهمةهذهفيربك،بأمرإليكمجيئنافيصدقاعلىندل

فلعلهالهدىأ..اتغمنعلىوالسلامواستمالةأترغيبثم
منهم

الهدى.وبتبعالسلاميتلقى

تدإناوطغيانه:أكبرياءيثيرالاكيمبلثرينغيروتحذيرتهدي@ئم

@لعذ@أنإيا@رحي
4أطهوتولى،كئبمنعلى@ يكونلانلعته..(80

وتولى!.كذبممن

لهمارسموهكذاومارود.موسىعلىالطمأيخةاللهألقىهكدا

هذاكادها@يين..علىضينآمني@ليمضياالأمر.لهحاودبزالطريق.
في

علىليرفعههناالسترويسدلالجلبل.الرائعالمثمهدهدا

والتبليغ.المواجهةمشهد



@لئالئة:@لحلقة

والباطلالعقلقا،

والتبليغ:المواجهة

فإداويرفعوالمكاد.الزمارللقصةالقرآنيالياقويطوي

الهبآياتفرعونمماحهةفيوجدال..ح@ارفيالطاغيةأماموهلىونموسى

والضلالالهدىلينالحوارو)ذاالبئنات.

معهماصرلهماأتياهإليه-وصلاكيفيذكرلاوالسياقفرعون-اتيالقد

كائنأوهلىون،موسىبهيتكلمالديهوسلطانو@يقوةفأيةويرى.يسمع

ربكرسولا)إنابتبليغه:ربهماأمرهماماليلغاهأتياولقدكان؟ومافرعون

معنافلأسل
(47ةأطه@تعذبهمولاإسرائلبني

ربمنرسوللألهوملأهفرعوديواجهالسلام-عليهموسى-هاهوذا

حقيقالعالمينربمنرسولإنيفرعونياموسى:وقال@العالمين:

@إسرائيلبنيمعيفأرسلالحقإلااتهعلىأقولألاعلى

1لأعراف:اأ 0،41 0

5)..

ليالقرآيةالصوصفهده
لهحاءالديحقيقةئتالقصة

هذهت@الذيالاعتتاثيالتصرروحقيقةاللام-،عليهمحسى-

ديىوتضفنهالإسلام،لهجاءالذيالصجيحالتصرروهرالحقيقة..
فيال@ة

لهايدلبالتيوالتكهنكالنطربكريصنثبتأ@هاكماالرسالات.جميع
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خدبخرمنالغربيينمنالأثيانتاريخفيالباحثون
ممىوتقريراتهمبمنهجهم

العقيدة!.تطورع@يكتبون

موسيم@احهةتك@كذلك
بينالمعركةحمقةعنوملئهلفرعون

كلهالله@ين
الدين.هذاإلىالطمنهوتينظروتبين؟ج@كلها.الجاهليةوبيى

حقيقةالمؤفوفىيدرلىكيفتبينكماوجيحه.علىالخطرفيهيحقوكف

الطاغوت!.وبي@ليهمالمعركة

إنيفرعونيالفرعون:إالسلام-عليهموسى-قالأنبمجردإله

رث"الىالدعيهذهمدلولتثي..@العالمينربمنرسول

ربإلىكلهاالعالمشعبيعيةبرداثهإلىكلهالسلطانرذإنه.."العالمي@

ا

فإنهإسرائيل.بيسلابطلاقموسىطلبلهذاعلى

ا@هكانبذا
المتجبرفرعونوهوعبيده-لعبدسبكودلماالعالمش،رب

لنفسه،ئددهمأنالطشي،
العالمين.لربإلاعبيدأليوادهم

دالحاكميةلهكلهاالحاكمبةرذمفاهسبحانهلنهكلهاالربوبيةرذإن

العالمينفيتتجلىوهيالغالحين-سوهمللناس-اقهربوبيةمظهرهي
بناإلالهماللهلربوبيةمعترفينالاسيكونفلاوحدهلتهلخضوعهمكذلك

حلصتابضوالاوحده،لهخصعحا
آخربتعبيرأولهذهعهيتهم

@حدلحاكميةخضعمامتىلهماللهرلويةأنكروأفقدوالالهذه

ثرعه.يحكمهملايخره.

وملئه؟وفرعودموسىبي@كادالديلما

رسولإنيفرعونيا)وتالسبنهما.الأولالمشهدببدأهنا

ربمن

والكفر،..الإيمانوبينوالاطل،الحقلينالأولاللقاءمشهدإنه
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@لديالطوتوبي@"العالمينرب"الىالدع@ةبينالأولاللقاءشهد

رت@ونسالربوبيةويز@وليدعي

يعرفونلاالذينيقولكمامولاي!ياله:يقللم)يا

ديبلقبهناد@هولكنالحق!المولىهومن
@@

حقيقةلهليقررناداهواعتزازب

ربمنرسولإنيالوجي:إحقائقأضخملهيقرركماأمر@

..9العالين

رسولكلبهاجاءالتيالحقيقةبهذهالسلام-عليهموسى-جاءلقد

وحبي@يةو@حدةال@يةجميعأ.للعالمينالواحدالمحهربوبيةحممةتجله.

يتبعهمومن"الديانعلماء9منالظلامفيالخالطونيقولكمالا

منالرسلبهجاءلمااستثناءوبدونإطلاقأ،العقيدةأتطور"عىزعمهملي

ربهم

تقررئلوميةئابتة.و@حدةعفيدةجميعاالرسلبهاجاءالتيالعفيدة
@لىالنثنية،الىالمتعدثة،الألهةمنتتطورولاجمبعها.للعوالمواحدة

صينحرفونحينالبشر-جاهلياتفأماالمطاف..نهايةفيالوحدانية

المتعدثةوالألهةوالأر@لالطوطمليىلتخبطهاحدفلاالربانية-العفيدة

أنلاوسئرالوثنية.برو@هبالمثربوالتوحيدوالتثنيةالثمسية@@والعبا@
ينالخلطيحرزولاالجاهلية..العقائد

كلهاجاع@التيالسماويةالعقائد

التحبطاتوتلكةللعالينو@حداإلهأئقررالذيالصحيح،بالنرحيد

عى@ينالئنحرفة
الصحغ.ال@ه

الهاحدفالحقيقةبهذهوملأهفرعونالسلام-عليهمهسى-و@جهولقد

بهاو@جههالفاسدة..الحاهليةعقاثدبعده-أوقبلهلي-كللهاواجهالي

ونظاموثولتهوملئهلرعونعلىالورةتعنيأنهايعلموهو

ماأولتعني-للعالمي@اثهربويةإن
خكمكلسرعية)بطالتعني-

عنطاغوتكلوتنحيةو@مره؟افىشريعةبغيرالنل@ىعلىالسلطانيرارل
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له-النمم@تعبيد
بهذهو@جههوأمره.هولثرعهبإخضاعهماله-دورمن

الحقبقولومرذأئلزماالعالمين.ربمنرسولابوصفهالهائلةالحقيقة

الحق،..إلا@تهعلى@أقولألاعلى)حقيقأرسلهالذيربهعلى

وهوالحق،إلاعلبهلبقولالله،حقيقةيعلمالديالرسولكانفما

نفه.فيسبحانه-حقيقته-ويحدقدرطيعلم

رسولإنيقرلي:صدقعلىتدلكم..@ربكممنببينةجئتكم)قد

العاليم.ربس

للعالمين.ملةاثالرلوبيةحقيقةالكبيرة.الحقيقةنلدوباسم

معهئطلقأدفرعودم@موسىطلب

إسراثل..بي

فماوحده،د@هعبيدإسرائيلليإن
أنيغي

لنفسه!فرعونيعبدهبم

يمكىفماثه،عداكان@منإلهين.يعبدولاسيدي@،يحدملاالإنسانإن

فقدلهواه،إسراثللييعئدإنمافرعونكاد@@لسواه.بمدايكورأن

لهاعلى
موسى

شرعيةينهيالحقيقةهد+و)علاداقه.هوالعالمينرثأن

إسرائيل!.بنيتعبيدمنفرعونيزاولهما

الإنسان.تحريرإعلانبذاتهاهيللعالمينألتهربوبيةإعلانإن

شرعمنتحريرهاته.لغيروالعبوثبةوالتبعبةوالطاعةالحضوعمنتحريره

البئر.حكموسالثر،تقاليدومنالئر،هرىومنالتر،

لاللعالمشاللهربويةو)علاد
خضوعمعيحتمع

@حد
العالميىمن

منلريعةأحدحاكميةمعيجتحعولااته؟لجر
والذينعنده

لربوبية@يالثر-ضحم@لئريعةحاضعونهملينمامسل@ونأنهميظنون

مسلمون!.ألهمواحدةلحطةظواباواهمونافه-ربوببةغير

وقانونهمالله،عيروحاكمهمو@حدةلحظةالله@ينفييكونونلاإنهم

ثينفيداك.حاكمهم@يىليهمإنماالله.شريعةغير
فيلاالملك

اته!@بن
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فىعونمنطلبهيبنيأنالسلام-عليهأمرالحققةمذهوعلى

بمرائل:بنيبطلاق

معي)فأرسلربمنرسولإنيفرعونيا@

@سرنجي

نفنرقان.ولامانتتنرونتيجة..مقدمة

اللهربوبيةإعلانالإعلانهدادلالةوملئهفرعونعلىتغبولم

هدمطياتهفييحملالإعلانهذاأنعنهميفلم
ملك

وطغيانه..عدرانهوكتشرعيته،وإنكارحكمه،نظاموقلبفرعون.

)إناالضخمة:الدعوىبهذهئو@حههم@سىيرىوهوفرعرنويحجب

معناأرسل)ئىالضحم!الطلبنلثإليهويطب."العالمنرثرسول

لموسىعهدهاخرفإنبمرائيل،.بني
التقطواأننذقصرهليرلياكانأنه

معبتعاركوجدةالذيللقبطيقتلهبعدهربوأنهتبوته.

المسافةأبعدفمافرعون.حاثيةمنكانالقبطيهذابدةوقيل
آخربي@

عثربعدبهائو@جههالتيالضخمةالدعوىوهذهبموسى@فنفرعونعهد

ئستعجا:ئستهزئأئتهكمأفرعونبدأثمومنسين!

وفعلتسنين؟كمركمنفباولثتوليدا،يائرئكئلمتال:ة

..(19ول،لعراء:ا1ين،@لكافرمنوأنتنعلتك

تأتيأنوليد؟وأنتعدنالقيتهاالتيوالكرامةالتربيةجزاءهذافهل

ثأتالذيالملكعلىولتخرج@بانة؟منعلبهنحنمالتخالفاليم
@ي

غيره؟!.وتدعو@لى@لهبيته،

هذهعنل@ءتتحدثلمسني@-عمركمنفينالثتوقدبالك-وما

الأمرهذابصقدماتئخطرناولمةاليومتدعيهاالتيالدعوى

فعلتكهوفعلتةوتجسبمتهويلفيالفبطيمفتلبحادتويذكره



بالألفاظعنهاالحديتيليقلااقياليعةالبنمعةلعلتكنعلش@..@ك

اليوم،بهتقولالذيالعالمينبرب@@لكافرينمنوأنتفعلتهاأالحفت@ة!

العالمين!.رثصتتحدثوقتهاتكىلمنكل@

وهكدا
عليهموسى-لايملكقاتلاردأحسبهماكلفرعونجمع

يمكنوماالقتل،حكايةوبخاصةمقاومة.يستطيعولاجيابا،معهالسلام-

الكلمات!.صراءسبهيتهددهقصاص،منيعقبهاأن

انطلق-لسانه-حبةفلىالدعا-افىاستجابوقدميسىولك@

خقكم،يمامنكمففررت@لضاتين.منوأنافعلتها@ذنقال:ة
@ط@ليفوهب

أنعلطتمهانعمةوتلكالمرسلين.منوجعلنطخكما

2،..22:@عر@الن@أ)سرائيل،بنيعبدت

لالقومي،@لعصبيةاندفحاندفعجاهل،لعدوأناالفعلةتلكفعلت

الحكمة.منربيأعطانيبمااليحعرفئهاالتيالعقيدةاندفاع

الخير،لياثهنقمنفسي.علىخفتكم،لمافكمنفررتأ

أناإنصاالأمر،منبدعأفلست9@لمرسلينمنوجعلنيالحكمةإليووهب

@المرسلينمن"الرعيلمنواحد

ينعلقتمنهانعمةوقلكبالحق:أولكنبتهكم.تهكمائجيبهلم

عدت
كلتفماإسرائيلأ..بنط

جراءمنإلاوليدابيتكفيتربيتي

@لماصلةحر@@لنحبر@ددي@ليفلاجةسبلاحط(1)
@@نو@سورةدي

@لأيةمدهسها@تي

@لاند@لإيقحمعمويقبأيتمنى@لوسيىسدقرله.مدوذلمهالى@لردهر@لي@
دي

ومرليهمفصيمأسهمابصيمعولكلهرسولأوحعليمالونيل.@عكىرة

لىو@للبني@لفب@لنمم@ئبحتمعو@ارلاعحجصلمدو@د@لأمريىكنبربىرسدص

@تعبر
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فيتلقينيأناميمما@ضطرأبناع@م،وقتلك@مرائيل،لب@ياستعباثد
فيلابيتك،فيلارئىلتلتقطولي،الماىفيبالتابوتفتقذثالتابوت،

هذافهلأبوي.بيت
هو

هذاوهلعلي،تمنهما
العظيم؟!.فضلكهو

عنفرعونعدلعندئف
دعهل@.صميمعنيسأل@صراحالص@ل@،هذه

ةالكريماللهحقنيأدبوصؤوهزءتجاهلنيولكن

..(23الشعراء:أالعالمين؟،ربومافرعون:قالة

إنكتقول:الذيالعالمينربيكونشيء@يةيسألال@ه-قبحهإنه-

من
القولعلىالمتهكمأساسه،منللقولالمتنكرسفالوهورسول؟عنده

قابلةغيرالتصور،ممكنةغيرليراهاحتىكلهاللمسألةالمستغربوالقائل،

موضوعتكونلأن

تعالى-ربوليته-علىالمتملةبالصفةالسلام-عليهموسى-فيجي@ه

فيه.وماالمنظوركلهللكون

9موقنكتمإنيهما.وماوالأرض@@لمماو@رب)قال:

4،..2لشعراء:ا1

الكونهذاربإنهويغطيه.التجاهلذلكيكافىءح@ابوهو

ما@دعاهوقصارىعلمك.ولايافرعون-سلطانك-إليهيبلغلاالذيالهائل

صغيرئلكوهوالنيل.و@ثيمنالجزءوهذاالشعبهذاإلهأنهفرعون

وكذلكلينهما.وماوالأرص@السمو@ملكوتفيالهباعةأوكالذرةضئيل،

معفرعونيذعيهمااستصغاريحملالسلام-عليهموسى-@جو@كان

رته..يكونفيمنوالتفكيرالهائل،الكونهذاإلىنظرهوتوجيهبطلانه،

3العالمبن!رتفهو
كم)إنحكاتهبماالتوجيههذاعلىغفب0

ولكى@لفىآدطعأ@لمصربةلاللحةلرعودبحاط@كادلفد@لريةتكلممرصيكى@(1)

فرلهيحكي

9



والتصديق.بهاليقيىئحسىالديهووحدهدهداموقنين،

لقد
الحوارواستمرعطه..كظمولكنهالمفاجأة،لهدهفرعونفزع

شيءكلأعطىالذيرنجاقال:موسى؟!يارئكمافمن)قال:والجدال:
خنقة

4،95أطه:هدى@3

له:قالاكمارنه،هووهلىونموسىر@لأنيعترفأنيريدلاإنه

مرسىإلىالكلامموحهايسألفهو9ربكرسولا)إنا
أنهلهبدالما

هر

باسمهنتكلمانالديربكمامنموص؟،ياربكما@منالدعوى.صا@

إصرائيل؟.ليإطلاقوتطلباد

فأما
منالمدبرةالمنشئةالضبدعةبالصفةفيردالسلام-عليهمحسى-

تعالى.اللهصفك

لالفةفيردهدىأ..ئمخلقهشيءكلأعطىالذيرنجاة)قال

ةتعالىاللهصفكمنالمدبرةالمنشئةالمبدعة

خنقةشيءكلأعطىالذيرنجا@ال:
وهبالذيربناثم

كلهدىئمعلبها.وفطرهلهااوجدهالنيالصررةفيموجودلكلالوحود

وئعينهالوظيفةهذهبناسببماوأمذهلها،خلقهالتيوظيفتهإلىشيء

عليها.

الاهتداءومعهمخلوقشيءفكلالزمنيللتر@خيليستهاوثم

خلقبينزمنيافتر@ىهناكولي@لها،خلقالتيللوظيفةالفطريالطبيعي

واهتدائهاليءخلقلينالرتبةفيالتر@خيهوإنماوطيمته.وحلقالمحلرق

منأعلىمرتةوظ@فتهإلىشيءكلفهدأيةوطيفته!إلى
غفلا.خلقه

السلام-عليهم@س-صالكريمالقرآنيحكيهالذيالوصفوهدأ
لكلالوجودهةالوجودةلهذاالمدبرةالخالقةالألوهيةآثلىاكملئلخص

التيللوظيفةهدايتهوهةلها.خلقالتيالصورةعلىخلقهوهة

9



فييطيق-ماحدودفيوبصيرته-ببصرهالإنسانيجولوحي@لها..خلق

كلفيالمدلرةالمبدعةالقدرةتلكآئلىلهتتجلىالعيرالوحودهذانجت

الخليةوسالأجسم،أضخمإلىالمفرثةالذرةسكبير.أوصغيركئن

الإنسان.فيالحياةأشكالأرقىالىالو@حدة

لامماالمؤلفالكبيرالوحودومذا
والخلايا،الذر@تمنيحصى

فهوكلتحيا،فيهخليةوكليةتنبض،ديهذرةوكلوالأحياء،والحلائق

معيتعاملأويتفاعلفيهكائ@وكليتحرك،
تعملوكلهاالأخرى.الكائنك

وتكوينهافطرتهافيالمودعةالواي@إطلىداخلومجتمعةمنفردة

لحظةفيفتورولاخللولاتعارضللا
اللحظك!.من

ليتعملبذانه،وعالموحدهكونبمفركهكائنوكل
فوانهد@خله

حدودد@حلعليها،فطرتالتيالفطرةوفقوأجهزتهوأعضاؤهوخلاياه

وانتطام.توافقفيالعام،الاموس

الإسانعلميقصالكبير-الكونمنودعدبمفر"-كائنوكل

لواستهاوعلاحه.وأمراضهووظائفهخياصهثواسةفيمحدوداقاصرأوجهده

طوقصكلبةخارجفذلثوطائفها،الىهداتهاولاخئقهالاثواسةمجرد

3بهاؤجدالتيالهئةعلىوجود@وتجها@ه.خلقمنحلقوهرالإنسار.

منشيءكأيلها،خلقالتيللوظيفة
الأشياء!.هاته

شيءكلأعطىالذيرشاالواحد.للإلهانهإلا
ثمحئقه

@الأولى؟القرونبالفما)قال.آحر.بسؤالفرعونوقام

.(51ةأطه

ر@ها؟كانوم@ن@بت؟اينالنلمر؟سمضتالتيالقرونشأدما

هذا؟.إلههاتعر@لاهلكتوقدشألهايكونوما

9



عندجمنمهاقال:إ
يخسى"ولاريلايضلكتابفيري

2،.5ةأطه

موسىأحالهذا
العيان،عنالخافيالزمان،فيالبعيدالعي@فلك

تلكشأنبعلمالذيفهوشيئاولايشىشيءعلمهلايفوتالذيرلهإلى

سأنفيوالتصرفلثهوالغيبصتقجلهاوفيماضيهافيكله.الفرود

الثر

علىوآلائهالكونفيال@هتدبيرآثلىلرعونعلىيعرضيستطرد

لهالممثهيبمرعون،المحيطةالآثارهدهفيحتار@صالإلاد.بي
لي

والأسعام:والزروعالموفرروالماءالخصبةالتربة@ف@مصر

منوأنزلسبلا،فيهالكموسلكمهدأ،افىضلكمجعلالذي@

نيإنأنعامكموارعواكلواشىنبكمنأزواجاف@ربخابماثالسماء
..(5،354أطه:@لئفى،لأوليلآبالتذلك

الطفلكمهدمهدوزمار.مكانكلفيللمشرقهدكلهاوالأرض

وهيفرها!ويغذوهمحضنهايضمهمالأرصهذهأطفالإلاالروما

المدبرالخالقجعلهاوالحياة.والزرعوالحرثللسيركذلكلهمئمهدة
كذلك

الهيئةعلىخلقهاالأرضهذهفأعطىثيءكلأعطىيوم

كذلثخئقهمالبثروأعطىفيها؟قدرهاالتيللحياةصالحةبهاخلقتالتي

لهممفدهاالتيالأرضهدهفيللحياةصالحيغبهاخلقهمالتيالهيئةعلى
متصلان.متقاربانالمعيانوحعلها

وأنزلطرقافيهاللبشرشقمهدا،الأرضجعلالذيالمدلروالحالق

السماءمن
ومن

اليلنهرومنهاوتفيض-الأنهارتنكونالمطرماء
أظهرومصركثيرة.اجناسمنأزواجأالبكديخرج@رعود-منالقريب

يرعيالإنسانلطعامالنباتلإحر@جلمودج

وهيكسئر@زو@جاالناتيكونأنالمدبرالخالقشاءوقد



التذكير،خلايايحملالغابى@يوالككلها.الأحياءفيمطرثةظاهرة

ليالأنيثوخلايا
لياللقعو@حياناالواحدةالتة

موكمامنمرثةذكرنة

الحال
ويطردالحياةنوامي@ديالتنممقيتموبذلثالحيوانية.الفصائلدي

منوماالنهى،..لأوليلآياتذلكفيإن@والأنلا.الفصائلكلفي

علىندلآياتعلىبيطلعلائمالعحبصالنظامهداينأملمست@يمعفل

هدىنمخفقهشيءكلأعطىالذيالمدلرالخالف

مرمافرسقرلمرسىقولحكايةالاقويكمل
وعلا"جلاته

ئخرى!نرةئخرجكمومنهائعيدكموفيهاخلقنحممهاإ

5ةأطه

ن
وألزلاشبلافيهالكموسلكامهدالكمحعناهاالتيالأرضهذه

مى
سوالمرعى..للأكلشى،دكازو@حاسلهفأدبتناماءالسماء

هذه

مونكم.بعدلخرجكمومنهانعيدكم،الأرصهذهوفيخلقناكم،الأرض

سمحلوقوالإلاد
منكلهاجسمهعناصرالأرض.هذهماثة

يتنفس.همائهاومنثر@،مائهاومنيأكل،زرعهاوصبجمالأ.عاصرها

وهيابهاوهو
يخلطورفاتأالأرص،تطوياجثةيعيواليهامهد.له

فيحلقكماالأحرى،الحياةإلىئعثومهابههائهايختلطوغوابترابها،

الثأة

الطايخةفرعودمعالحوارمشهدفيمناسةهابالأرض

وهوسالردوية،مقامإلىيتامىالذيالمتكر،
وهوواليها!الأرضهذه

ر@وظيفتها..إلىوهداهاالأرضفياثهخلقهاالتيالأشياءمىشيء

1بيهماومالأرضواالماوات)ربالعال@ى لعراء042(..ا9

منيعجهمحوله،منالىفبرعودوالتفت
لعله@والقرل،هذا

كلماتتسر@يخشونالدي@الجبلىي@طريقةعلىبه،التأثرعىيصر@هم



@تتمعون؟ألاحوله:لمن@قالالقلو@:إلىالصريحةالسيطةالحق

اأ

به،لناعهدلاالذيالغريب،العحيبالقولهداإلىتستمعون

نعرفه!أحدقالهولا

أدموسىيلثولم
مناحرىبصفةوعليهمعلبههجم

ربصفات

(26ةالشراءأالأولنأآبائكموربربكم)قال:العالمير.

رثلأنئجبههلهووأوصاعه،ودعواهبفرعودمساسأأشدوهذه

قومه!بي@يذعيكماإلهلاعبيده.منو@حدإلاموفمارله،هوالعالمي@

كمارنهمفرعودفليسقومه،ربوهو
آلائهمرثوهوعليهم!يزعم

كادس@ماباطلةدعوىفرعونألوهيةعليهاتقمالتيفالوراثةالأولين.

للعالمير!.ربااثهإلاقبل

حولهوالملأمكوتاعليهائطيقفمالفرعودللقاصمةو)لها

بالحنون:تهكمفيقائلهايرميثموسيشمعون.

أ@لمجنونإليكمأرسلالذيرسولكمإناللأقال.

الرسالةمسألةعلىيتهكمأنيريدإليكم..أرسلالديرسولكمإد

بهاالإقراريريدأنهلاالتهكم،تصديقا@هذأصالقلوب@يبعدذاتها،في

أثرليدهببالحنون،السلام-علبهويتهموالاعرأت
الناسونرذ@يوالدي@السيلسيفرعوروصعتطصال@يمقالته

آدائهمورثرئهماقهإلى

هداولك@
ابقذفوهداالتهكم

عصد@ييفتلا
فيليمضيموسى،

والمتجري@.الطغاةترلزلالتيالحقلكلمةيصدعطريقه

ال@تعقلونكتمإنلينهماوماوالمغربالفرقر@قالئم
اأ



القلوبولك@يوم،كلللأسظلىمعروضادمشهدانوالمغربوالمشرق

الروقعلىيدلواللفظألفتهما.وشدةنكرارعما،لكثرةإليهحاتتهلا

الحدثانوهذانوالغرو@الشروقمكانيعلىيدلكماوالغروب

فمنتصريفهما.يذعيأنالفتجبريىمنغيرهولافرعونيجرؤلاالعظيمان

عنولائبطىءمرةيتحلصلاالذي@الاطر@لهذائحشئهماومنبنئصرفهما

أجله

إيقاظأ.الغاديةالعقولويوقظهرا،البليدةالقلوبيهزالتوحيههذا

)إنوالتفكير:إلىويدع@ممثسمكلرهم،يثيرالسلام-عليهوموسى-

.@تعقلونكنتم

المزلزلة:والمعجزةكليظتهديد

القلو@.وصحئالثعوب،يقظةيخشكماشيئأيخشىلاوالطغيان

كمائحدعلىينقمولاواليقظة،الوعيإلىالداعي@يكرهكحاأحدايكرهولا

موسىعلىيهيجفرعونترىثمومنالغاية.الضمائريهزونم@علىينقم

ولور،
عدما

بالتهديدمعهالحوارفينهيالقلوب.اوتارهذابقولهيمص

يأيدفييسقطعندماالطغاةعليهيعتمدالذيالصريح،بالبطثىالغليظ

البراهين:وتخدلهم

الهالمسجونبنمنلأجعلنكغيريإلهااتخذتلئنقال:@ال@

9،..2اء:لشعرا1

هذه
فييسلكهبأنالتهديدالدلي@:هووهداالحجةهي

عداد

هووهداالجديى!بالإجراءهووماببعيدعليهالسجنفليسالمسححنين.

سمةوتلكالدافع.الحقأمامالباطللصعفالشعوروعلامةالعجز،@ليل

والجديد!.القديمفيوطريقهمالطعاة

ئفقد@التهديلأدغير
اته؟رسولوهووكيفرلاطةموسى



معهوالله

ئغلقهاأنفرعونأر@دالنيالصفحةيفتحهو@اد!أخيه@ومع

بئيءجئنكتوئو@غال:حديد:وبرهانجديد،لقوليمتحهارشتريح.

3اء:لعرا1@مين؟

منتجعلنيفإنكرسالتيصدقعلىواضحببرهانختكلروحتى

وديالمسجونين؟
منسبقلمااستمعواالذينالملأأماملفرعونإحر@جهذا

منخونهعلىنتذالمبينلرهانهإلىالإصغاءرنصولرموسى،ترل

يدعيوهوحخه،
مهيطلبانئضطرألفسهوجدثموسمجنون.أنه

1،..3العراء:أالصا@قينأمنكنتإنبهفأتقال:

أنفيالصاثتينمنكنتإنأودعوأك،ليالصا@تب@م@كنتإر

فيحخهتتركأنخيفهمحسى،فيئشككيزالمافهوشثالديك

شيثأ.القومنفوس

الذيالكاف@بمظهرمومىئظهرواأنوملئهفرعونأمامكانوقد

يرعم
ولا@لي@:ليةبلاالعالمي@ربمنرسولأنه

كنتإنبهافأتبآيةجتكتإنقال:،
9الصاثقنمن

عرلأاأ

فيكاذبالعالمينربربويةإلىالداعيةهذاأناتضحاب@أله

خطرمنالحطيرةالدعوةلهذهيعدولمأمره،وهاندعوته،سقطتدعواه.

دليل!ولاعدهنيةلادفيوصاحبها-

كث@هنا
بلغحتىأحرهحاوقدالما@يتين،معجرتيهصموسى

أقصاهدرعونمنالتحدي

يضاءهيفإنجايدهونزعبين.انثعب@هيفإناعصاهفألقى@@

1الأعرا@0701،أ@ينللناظر 0

..،8



الحياة،فيهتدثثبادإلىفعلأتحولتالعصاأدعلىيدلوالتعبير

فلمهي،فإذابقوله:إهذاعلىيدلفعلا.يضاءكاتنرعهاحينيدهو@ن

الأشاء،طمئعلائيرالذيالسحرفيالحالهركماتخحلأ،الأمريكن

الحقيقة.بعيرللحراسئخيلإنما

كلفيتقعمعجزةالبثر،يعلملاحيثصتدبالتيالحياةومعجزة

لأنهمأووالتكرار،الألفةلطولبالا،لهايلقونلاالنلم@ولك@لحظة،
وموسىالمث@هد.هذاثلفيفأماالتحديسبيلعلىالتحولبشهدونلا

ويره.ئزلزلدالأمرالخارقتينلهاتينفرعونوجهفييلقيالسلام-عليه-

ها
هو@

ا
يدهونزعبين.ئبانهيفإذاعصاهفألقىة،يجبم@سى

2،+(..3ة@الشعر@ألناظرين،بيضاءهيفإذا

مبينأئعانية..أفيشكلاثعبانأتنقبالعصاإنالمفاجأة!!إنها

يده@@ثمأطه:.2(..تسعى@جةهي@غإذاى:آيةلييلوكما

آالسلامإعلبهموسىكاروفدالسمراء-
بخرجهاالسمرة-إلىمائلا@ي3أ

ولكنهامرض،صليتبيضاءغيرسح،@يضاءمنهيفإداجيبهمن

سمراء!.عادتحيهإلىأعاث@افإداالمعجزة،

هذه
رسرلإنيبهاجاءالتيالدعوىعلىوالآبةاليةهي

العالمن.ربمن

هلالخطيرة؟الدعوىلهذهوملفهفرعرنيتسلمهلولك@

وملكهوتاجهفرعونعرسيقومنب@وعلامالعالمين؟ربلرلوليةيستسلمون

منهيالتيومراكزهمقومهالملأسيقموعلاموحكمه؟
فرعونعط@

وحكمه؟.@رسمه

يضعلام
العالميى"؟.رب"هواللهكانإنكلههدا

طاعةولاالله،لريعةإلاحكمفلا"العالمي@ر@"هرال@هكارإنإنه



شريعةعلىيقملاوهوبنن،وأمره@رعونشرعيذهنأينلأمرإلا

ئعبذهمآخر"رب"لهميكورلاالنلمىبنأمرهإلىيرتكنولاالمحه
لثرعالاسيخضعإلمارثهم..هوالمحهكانإنوأمره،وشرعهلحكمه

ربهووشرعه-بأمرهفالحاكم-فرعون.هوربهميكونحينوأمرهفرعون

كاد!.ايادينه@يوهمالنلس.

ويدلعها،يقاومهافأسرعوتونها،المعجزةبصحامةلرعونوقد@ص

منمحاودهمويهيجحوله،منالقوميتملقويكادموقفه؟ضعفيح@وهو

المزثزلة:المعجزةوتععلىليغطيوتومه،موسى

منئخرجكمأنيريدعليم،لساحرهذاإنحوله:للملأ@ال

3،43ةالثعراءأ@3لممرونفماذابسحر@أرضكم

يسميهاكانو)دالمعجزةلعطمةإقرارهيبدوهذهفرعودقولةوفي

عليم،."سعربأنهصاحبهافهويصفسوا.

منيخرجكمأن@يريدةبهئغريهملهوبهاالفومتثرمندعرهويبدو

نفسهيجعلالذينللقوموتواضعهوتهاويهتضعضعهويبدو@بسحرهأرضكم

فرعونكانومتى3،تأمرون@ماذاوم@تمورتهم:أمرهمفيطلبإلها،لهم

وهمأتباعه@مريطل@
يسجدون!.له

أقدامهم.تحتنتزلزلالأرضأنبحثمونحينماالطغاةثئةوتلك
كانهاوقدالثعوبإلىويلجرنالتج@ر.بعدالقولفييينونعندثذ

يستدونكانواوهمالأمرفيبالشورىوينظاهرونبالأقدام.بدوسونها

جبابرةهمهم@ناثمالخطر،منطقةيتجاوزواانإلىنلكبالهوى.

ظالمونمتدون

فيفرعونشركاءوهممكيدته،خدعهموقدالملأ؟عليهوأشلى
مقربةحاشيةتجعلهمالتيالأوضاعبقاءفيالمصلحةوأصحابلاطله،



أرضهمعلىوبو@مرائيلموسىيغلبهمأنخافواوقدوسلطان؟نفيذ@ف@

يقول..ما@لىوتمعموسىئعجزتيترىحينالجماهير،لواقبعتهم

قالوا:والاستعد@د:إالتهةبعدمثله،بسحرسحرهيلقىأنعليهأثاروا

عليمأسحلىبكليأتوكحلثرين،@لمدائنفيوابعثوئخاه.@رجه
7،..3،63لشعراء:ا1

مصر@لكبرىمدائنإلىؤسلكوابعثإلى@جل؟وأخاهأمهلهأي

وبينه.بيهمللسحرمباراةلإقامةالمهرة،السحرةيجمعون

هكذايستسلملاالطاغوتإنكلا!
ببطلانيسلمولاقريب،من

حكمه
السهولة!.مذهلمثلسلطانهشرعيةوعدم

دهمئخطئونلاوملفهوفرعون
ئعلنهاالتيالهائلةالحقيقةهذهل

دلالتهاعنالأنظارتحويلمعولكنصريحةليعل@ونهاإنهمللموسى.

عليم:سعربأنهموصىباتهامالخطيرف

يخرجكمأنيريدعيم.لسرمذاإنةفرعونقوممنالملاقال،

1لأعراف:اأ"ون؟تأمرفماذاأرضكم.من 0،91 1

الحقبقة.تلكإعلانمنستقررالتيالهائلةبالنتيحةئمرحورإنهم

شرعيةإبطالإنهاالسلطان..فمابإنهاالأرض..منالخروجإنها

الحديث!.العصريبالتبي@الحكم!..نظمقبمحلىلةأو..الحكم..

فقدلثه،لىضفيالحاكمية@ر@لإذالثهوالعبادل@ه.الأرضإن

سرعبغيرالحاكمونالطغافمنهاخرج
المتألهونالأرببمنهاخرجأوالله!

وخرجوئمرهم.لثريعتهمالناسشعببدالألويةخصائصئز@ولونالذين

فئعبدونالكبرى،والوظائفالمناصبالأرلابئوئيهمالذينالملأمنها

الأرباب!.لهذهالناس

أنو@حسحاالعالمين!.رت"إلىالدعحةخطروملثهدرعونرك@ولقد@



فعبروامنه-الصتمدوسلطانهملرعون-سلطانسبمعناهالرلوليةتوحيد

عى
ترممنالملأ)قالةلىضهممنئخرجهمأديريدميسبأدالخطرهدا

فماذا@رضكم.منئخرجكمأنئريدعيم.لراد@إنفرعون:

1لأعرافا1ون؟،تأمر 0 91 أتذرعون:فر@ممنالملأ)وقال1

فيليفمدواوقومهموسى
1الأعراف:1والهتك؟،ركويئلأرضا 2..،7

مدل@لاإلاتحمللاالعالميىربالىالدعئهذهأنإلاوا@وما@ر@

صاحبهالىصرءالطراغيت-العبيد-يدمنالسلطانانتغهوو@حدا

معناه-وهذاسبحاله--
يقالكماأرالأرص!فيالإفسادلظرهم-وجهةمن

نظاملقلبمحلىلةإنهابذاتها:الدعرةهذهلحثلالجاهليةنجوانيىلياليوم

@يالله-سلطانتغتصبالتيالجاهليةطماغيتنظروجهةومنالحكم!
هذايكونباللسان-هذانقللمولو@ختصاصاتهاوتزاولربرلبةتغتصب

عدربوبيةعلىيقيمالحاهلياتفيالحكمنظاملأنلنظاماقلبا"

تكونأنتعنيالعالمينرتإلىالدعهةبينمالبقيةالع@يدمن

العبيد!لخالقالعبيدعلىالرلرلية

.(56أطه:9وأبىفكذبكلهاأياتناولقد@ريناهإ

@ماالسلام-عليهإليهاوخهةالتيالكونيةالآيات@رياه

فيوماالله،ايئبعضلأنهماهنايجملهماواليدالعصاوآيتيحوله،
علىالآيتينهاتينعرضهاالسياقيفصللالذلثوأ@قى.أكبرمنهاالكود

لثرأنهفنفهمكلهاالأيكعلىرئهيفصلإنماضمنا،مفه@مفهذافرعود،

بحرفلنأتينكموسى؟بابسحركئرضنامنلئخرجنا@جئاةقال

فال:شوى.مكاناأنت،ولانحنئخلفهلاموعدأوبيكيتافاجعلفله

9،..5-57أطه:9ضحىالناسئحشروأننجةالزبومموعدكم

حخةلأنالجدل،فيفرعونيمضلموهكذا
السلام-عليهموسى-



الكون،فياللهآباتمنحجتهيستمدوهرقري،فيهوسلطانهواضحةفيه

يجعلبالسحر@لذيموسىاتهامبلىلجأإنمامعه..@لخاصةآياتهومن

أقربكانوقدسؤ.غيرمنليضاءاليدوئحيلتسعى،حيةالعصا

لأنهفرعونإلىخاطر
@قربالآيتانوهاتانمصر؟فيالرقتفلكفيمر

وخدللاحقيقة،تخييلوهوسالمعروفإلىطبيعتهمافي
محسوسةآثلىألبهفيثىءالإحسل@ى،خدلإلىيصلقدوالحو@س،للبصر

لاهدكماالحقيقة.كآثار
فيأولها،وجيدلالأشياءإلإنسانرؤيةمن

لاهدوماصورتها.كيرصورة
عصبية@تأثر@لحياناالمسحورنآنرمن

آيتامدا@لنوعمنولي@عليهالواقعالأئركانلوكماوجسدي@

هماإنماموسى.
تحويلاحقأ.للأثياءالمحؤلةالمدعةالفدرةضنعمن

دائمأ.أوونتيا

مهسى؟أ..يابحركأرضامنلتخربخا@جئتنا)قال

استع@ادأنويظهر
تكثرهممنخوفاسياسيابجراءكان@مرائيلبني

لاوالحكمالفلكسبيلوفيوغبتهم.
يتحرج

الطغاة
أشد@رتكابمن

الخلقوعنالإنسانيةمعنيكلعنوأبعدهالربريةوأثنعهاوخيةالجرائم

بقتلويذئهم)سرائيل!بنييستأصلفرعونكانثمومنوالضمير..والرت

منالئهلكالاقفيالكبلىوتسخيرةالإنلثواستبقاءالمواليد.

لهتالفلماالأعمال..
معناأرسلوهلىون:موسى

لاوإسرائيلبني

إطلاقلأنميسى؟!يابسحركئرضنامنلتخربخا@جئتناقال:،ئغذلهم.

بطبموسىكان@فاوالأرض.الحكمعلىللاستيلاءتمهيد@صرائيللني

السحر،أعمالمنعملهوئقدمهماوكلالغرص،لهذاإمرائيلنجي)طلاق

يفهمومكذاثله،..بسحرفنأتيكةةعليهالردأسلفما
أنالطغاة

هدفاصر@مماتخفيانماالعقائدأصحابدعوى
من

الأرض؟هذهأهد@ف

أصحابمعبرونهمثموالحكم..للملكستلىصوىلشتوأنها

طريقهاتأخذ@لناسفيمؤلرة@ماموسى،كآياتخلىقة@ماآيات،@الدعو@



ئمائلهابمايفابل@هاالطغاةفإناالحوارق.منتكنلم@نقلوبهمإلى

بسحرنتيسحرظاهريا..
ننظامرصلاحنوعه!منبكلاملأتيكلاممثله!

منرعيداللعقائدأنيدركونولاطب!بعملنرائي5عمللالصلاح!

لالظواهرلاوبذ@ك،بهذاتغبفهيال@ه،عون@رصيداسالإيمان،

وا

قصةالمؤمنينسورةفيالقرآن
والتكذيب:الرسالةفيموسى

وملئهفرعون@لىمين،وسلطانبأياتناملرونو@خاهموسأرسلنا@م

لناوفومهماثلنالبثرينأنؤمنفقالوا.عاين.قيماوكانوافاسنكبروا

منفكفوافكذبوهماعابدون؟
..(48-45المؤسنون:1لئهليهن،ا

فيويبرز
)فقالوا:الرسل:ريةدعلىالاعنراضالاستعراصهذا

الخاصةالملابسةتلكعليهويزيدمئلناألبثرينأنؤمن
إسرائيلبنيبوضع

فيأدعى-وهيئسخرون"عابدونلناوقيمهما@مصر:في
وهارونبمحسىالاستهانةإلىوملئه-فرعوناعتبار

إيقحلاهذافكلبأيدي@ا،الذيوسلطانهمعهما،التياللهآياتفأما
له

الأرض،هذهملابسكفيالمستغرقةالمطموسة،القلوبتلكمثلفي

الرخبصة.وفيمهاالباطلة،واوضاعها

ئدركهاوكدلكهذهخطورةوملفهفرعونكأصوهكذا

حينوسليقته-بفطرتهالعربي-الرجلقاللقدكلفيالطواغيت

محمداوأناللهإلاإلهلاأنشهال@إلىالاسيدعواثه-رسولسمع

لفطرتهالعربآخرصرجللهوتال."الملوك!تكرههأمرهذا"ةاثهرسول

@ا..والعجمالعر@تحلىبكبنن"ةوسليقته

شهاثقأنيفهمكانلغته.مدلىلاتيمهموذاكالعربيهذاكادلقد

عحما!امكانواعرلااللهشرعبيرالحاكمينعلىثورةاللهإلاإلهلاأن

اكانولأنهمالعر@،هزلاءحم@فيجديتهااللهإلاإلهلاأنلشهاثةكانت



أحدكاندماجيدأ.لغتهممدلوليفهمون
تجتصعأديمكنأنهيفهممنهم

اثه،إلاالهلاأنشهادةواحدفأرضنيولاواحد،تلبني
الحكممع

معآلهةهاكميكورالله!شرعبغير
@حدكانمااالله

أنشهاثةيفهممنهم

الففمنلك@امسلمين"أنفسهميدعونمناليوميفهمهاكماال@هإلاإلهلا
الهزيل!التافهالباهت

هذاإنفرعون.إمعيتثا@رودفرعوفقمالملأصقالوهكذا

تأمرون؟9فماذائرضكم.منبخرجكمأنيريدعيم.لساحر

1ا@:لأعراأ 09-1 1

المدائنفيوأرسلوأخاه،أرجه@الوا.أمر:علىرأيهمواستقر

1-11ةالأعرا@أ@عليمساحربكليأتوكحلئرين، بكل)يأتوك2،،1

كث@الحراء.أ@عليمسخو

همالكهةوكانالمعابد.شتىليلالكهةتمرجمصرأرصوكفت

الدي@يقترنتقريبأكلهاالوتياتففيالسحرأعماليزاولونالذين

التيهيالظاهرةوهدهالآلهة!وسدلةالديانككهنةالسحرويزاوللالسحر،

مر@حلمنكمرحلةالسحرعنبعصهمفيتحدثإداالأ@يانعلماء"يلتقطها

السحر!لطلكمانميمطلالدينإنمهم:الملحدونويقولالعقيدة!تطور

الحبطهداآحرإلىالسحر!.عهدأنهىكماالدي@عهدسيهيالعلمو)ن

لا!.العلملايممونه:الذي

موسىفرعونيرجىءأنعلىفرعرد،قومالملأسر@يوقد@ستقر

فييرسلوأنإلى
يجمعاللادسأنحاء

فلثالسحرة.كبلىله

مثله-بسحربزعمهم-موسى!سحر"ليو@جهما

أقلهذاتصرلهفيكانفقدفرعون،طعيادصغرتماكلوعلى

إلىالدعاةدعئمو@حهةفيالعشرين؟القرن@يكثيرةطهاغيتمنطغيانا

االحطيرةالدعئبهذهالباطلالسلطانوتهديدالعالمين!رثربوبية



وتركالسحرة..معللباراةمحدتحديدموسىإلىفرعونطلبوقد

عليهوشذدموعدأاوبيكبافاجعلللتحدي:إةالموعدذلث@خ@يارله

أنش@.ولانحنئخلفهلاالتحدي؟أفيزيانالموعدإحلا@عدمفي

فيمبالغة9شوىثمكانامكثوف:مفتوحمكانفيالمحكديكون@و@

القحدي

عيديومالموعدو@ختارثلهفرعونتحديالسلام-عليهموسى-وتجل

فيويتجمعونزيختهم،مصرفي@لناسفيهيأخذالحامعة،الأعيادمن

أنوطلب@لزينغجمم@مكدكم)قال:المكوفة؟والأمكنةالمياثبن
يجمع

الناسئحثمروأنضاحيا.إوالوقتمكشوفأالمكانليكونضحى،النلس

5أطهضحى@ 9 ، 5 8

النهارمنفترة@وضحفيالوقتاختيارعليه@زادبمثلهالتحديفقابل

قدالجميعيكونلاحيثالباكرالصباحفيلاالعيد.يومفيتحمعاوأثدها

فقدالظهيرةليولااليوت.غاثووا
حيثالمساءفيولاالحر،يعههم

الرؤية..!!.وضوحمنأوالتحمعمنالظلاميمنعهم

منالأولالمشهدوانتهى
اللقاءمثاهد

للقاءوالطغيانالإيمانبين

فيالفنتظر

مهدعلىليرفعالستلىيسدلوهنا

إلى

انالظن-أغلبفيوأر@الوا-السحر،بحكابةوملفهفرعوننعلق

معهوماموسىبهايتحدونلل@حرةحلقةيعقدوابأنبها،الجماهيرئفرقما

ليىموسىبأنالنهايةفيمنهاليحرجماظاهرها،ديالسحرتثهآباتمى
ئعتقداتهمجملىيحشهنهالذيالخطرينتهيوبذلكسعرأإلا

هذهأنونرجحوهوالأرض،فيسلطانهموعلىالموروثة،



شعورهمعنالقومأفصحبعدماالسجرة،لمهرجانالحقيقيةالدوافعكانت

عليم(سربكلاثونيفرعون:وقالةيتوقعحنه:الذي@لحقيقيبالخل@
9،.7أيونى:

منالمحرةتجمعفيوملئهفرعونوجهد

إلىويمشونضحى!بيهتهممنيحرجونالنلسنرىالزينةيوموفي

المطبرقي@يتسمعولاالمبدان
ا(

وأسماءال@حرحديطإلا

وفخرهمبخيلائهموأقبلحاوضوبحدبكلصال@حرةوجاء

والحبال.العصيئيحملور

ئجمعونوالنمىئحثسدون،الئحرةمهدعلىالستلىوئرفع

السلطان،أصحابمنخلفهمومنللحرةالحماسةفيهموت@للمباراف

والطيان.الإيمانلينأووالاطل،الحقلينالمباراةأرضوتهيأ

أتمهللنلى:وتجلمعلوم.ييمليقاتالجرة)فخمع
لعلنامحتعون،

-38الشعراء:أ@النالين؟همكفواإنالحرةتغ

أتم@ملللجماير:والتحمي@الإهاحةحركةالتعبيرمنوتظهر
لعنائجتمعون،

وعدمالتجفعفيلكمهل@لسحرة؟،تغ
التخئف

عن

والجماهيرالإسرائيلي!موسىعلىوغلبتهمالسحرةدرزليترفبالموعد،

دائما
يلهونالطغاةحكامهاأنإلىتفطنأنثونالأمور،هذهلمثلتتحمع

ييله@اوالتحمعات،والاحتفالاتالمبرياتبهذهوئغلح@هاويجون،بها

المبار@قليشهدواالمصريونتحمعوهكذاوئؤس.وكتطلممئئعانيعما

السلام-!.عليهوموسى-السحرةبي@

علىيطمئثرنالمباراة،قلفرعوفىبحضرةالسحرةمهديجيءثم

@لمر@مةأبممصرنصة(1)

1 1



بالأجرالحكلد@رعونمنويتلقونالعاليى،همكانواإروالمكافأةالأخر

أئنلفرعون:قالواالسحرةجاء)فلماالكريم!.عرشهشوالفردىالجزيل

@المقربينلمنإذن@انكمنعم،قال:الغالبيف؟نحنكاإنلأجرالنا

2،.4لشعراء014،اأ

فرعودبهايستعينمأجورةجماعةعنالموقفيكشفوهكذا

بعقيدةلهاعلاقةولاتنتظره!الذيالأجرمقابلفيمهارتهاتذلالطايخت!

الذينهموهؤلاءوالمصلحة.الأحرسوىشيءولاسقصية،لهاصلةولا

يشخدمهم
زمان.كلوفيمكانكلفيثائماالطغاة

فيوبراعتهمولدهمتعبهمعلىالحزاءم@يستيثقونأولاءهموها

يكونواأنيعدهمالأحر.أكترصهوبمايعدهمفرعودذاهووهاالحدل.

والإله!.الملدلزعمهوهوإليه.الفقرلينمس

ويصورهالمشهدعلىالقرآنويكشف
حكايةلامنظور،واقعكأنه

نر

الغالبين؟نحنكناإنلأجرالاإنقالوا:فرعون،السحرة

1ةالأعراتأ@ينالمقرلمنوإنكمنعم،قال: 1،31 14)

هووالأجرالكهانة!يحتردونكماالسحريحترفونئحترفونإنهم

فيالاحترا@قذف
الغابىوالطاغوتالاطلالسلطانوخدمةوذاك!هدا

إحلاصعنالأوصاعالحرفتوكلماالدين!رجالمرالفحترفي@وظيفةهي

مقامالطاعوتسلطانوقامبالحاكمية،سحانه-و)فرا@ه-لثه،العبو@ي@

علىوكالأهمالمحترفي@،هؤلاءإلىالطاغوتاحتعاثه،شريعة

الصفقة:و)ياهمطوتبا@الاحترا@،
وهوالدين!باسمسلطالهئقرونهم

الففرلبن!.سويجعلهمالمالئعطيهم

الأجرمعووعدهمحر@تهم،علىمأجورودأنهمفرعونلهمأكدولقد



وهموهوالجهد.غايةبذلعلىوتشحيعاالإعراء،ليزياثةمنه،الفرلى

هوإنماوالتصليل؟والراعةالاحترا@مهق@لي@الموقفأنيعلمونلا

لهايقفلاالتيالقاهرة،بالقوةوالانصالوالرسالةالفعحزةموفف

المتجبرون!.ولاالسرون

(60أطه:أنى،ثمكيدهفجمعفرعون)تونى

فيالسياقويجمل
منالملأبهأشلىومافرعونقالهماكلالتعبيرهدا

بالمكا@أة،ووغدوتحميىتشجيعمنال@حرةولينبينهداروماقومه،

ئحملهومسثلىوه.هووماثبرفيهومافكز
فرعون@تولىجملة:لي

حرككثلاثالقصيرةالواحدةالايةتلدوتصورأتى@..ثمكيدهفجمع

لهوالإتيافىكيده،وجمعفرعون،ذهابليك:متيا

موسي-ور@ى
لهميبذلأنالمبلىاةفيالدخولقبلاسلام-عليه

إلىيثوبودلعلهمالله،علىوالافتراءالكذبعاقةئحذرهموانالنصيحة،

افتراء:والحربالسحر،النحذيويدغونالهدى،

فيحتكمكذبااقعلىتفتروالاويلكم!لهمقالإ
(1)

1،..6أطه:افترى@منخابوقدبعذ@ب،

الذيهداأنويبدوفيها.وتمدالفلو@بحضتلص@الصا@تةوالكلمة

وئخذالأمر،ليفتلجلجالضحلصة،بالكلمةالسحرةتأئر@عصفقدكان،

أنحيفةهمسأئجا@لولهمالمباراةعلىالمضرود
موسى:يسمعهم

.(62أطه:النجوىالهواوأسريهمأمرهم)فتنازعوا

الحوفالمنرثحيىفيئهيجود@راحواسعصأ،ئحمسلعضهموجعل

أهلها،عقائدوتعييرمصرعلىالاشيلاءيريداناللذي@وهارون،محسىمى

تأصلكمويهلككم(1)



مما
المعركةيومهوواليمنغ.ولاترددبلاواحدةيدامهاجهتهمايوحب

البح:الفالح@يهايعل@والذيالفاصلة

@رضكممنئخرجحمأنيريدانلساحرانهذانإن)قالوا:
وقدصفا.أتواثمكيدكمفأجمئواالنلى.بطريقتكمويذهبابسحرهما

..(64-63أطه:استعلى@مناليومئفلح

فييفةكالقهعقيد@صالصادرةةحهالو@الصادق@الكلمةتنزلوهكدا

قدرتهم،وفيأنفسهمفياعتقاد@فترعزعوصفوفهم،الضبطلينمعسكر

ولي
ما

التحميسهذامثلإلىوتحتاجوفكرة.عقيدةمنعليههم

فرعونم@هراع@كيرون،والئحرةاثناد،رجلانوأخعوموسىوالتثمحيع.

يخسمعرنهمامعهماكانوهارونمرسىولكىوماله..وجبروتهوجندهوئلكه
و

هدا
يمسرالذيهو

وموقفالمتجبر،الطاغيةلرعورتصرفلا

الأمرأولمنهارونهوومنم@سىهوفمىورائهموسالسحرة

وئحشريأتي،ثمكيدهويجمعنحديا،ويقبللرعودبتحذاهماحتى
المباراة؟ليثهدواقومهمنوالملأهوويحلسالاس،وئجمعالسحرة

منفردوموسىويطاوله؟موسىئجاثلهأنلرعودقبلوكيف

ألقاهاالتيالهيبةإنهاتحتالمستدلينالمستعبدينإسرائلشي

ويرى..يسمعمعهماوهووهلىونموسىعلىالله

وهي
صفوتفيالارتباكنوقعو@حدةجملةحعلتالتيكدلك

الخطر،تجسيموالىسرأثالتناجيإلى@تحوحهمالمدزبين،السحرة

والثباتوالترابطالنجمعإلىوالدعئالهمم،واستثارة

والباطل:الحقلين

أنهإلاعا@يأ.المشهدويدأالمبلىاةمث@هد@نالم
نذثي



السحرةلجموعاكتراثهوقثةمعه؟الذيالحقإلىموسىباطمئنانالبدء

لراعة،ص@يملكونماأقصىلعرضالمشعدي@المدائ@،منالمخودي@

الفضئلةالجماهيرتلكوحولهموملؤمعفرعونو@راءهم

ها
إلىاعناقهمواثرأتالأجر،علىاطمأنواوقدالسحرةأولاءهم

هاثمواستعدوافرعون،منالفربى
موسىبلىيوجهونأولاءهم

الخيرمنلهماللهقمماأمرهممنيكونثمالسلام-عل!-

قالوايترقعونأيكونوالمالذيالأجرومنيحتشود،يكونوالمالذي

ئلقوا،قال:الملقين..نحننكونوإمائلقيأنإماموسى،يا

1الأعراف؟أ 1،51 1..،6

@لى@لنزال.الميداندعوةوهيوقدالسحرةهم،لاءها

ةوالتحديالنصفةو)ظهارالتماسكفيهايبدو

9ئلقىمن@ولنكونأنوإماتلقيأنإماموسىياة)قالوا

الكلمةلنفسهواسنقىالبدء،فرصةلهموتركالتحدي،

لأا

لهمقالد:إيبد،إباهمتركهمفيموسىقبفيالاطمئنان

3،.4الثعراء:أملقون،أتممائلقواميسى.

ماذاتهالتعبيرودي
بلائلقون،.أنتممائلقوا@بالاستهانةيثي

اهتمام.ولاتحديدولامبالاة

ثقةتنجلىوهكذا
قال.لالنحديإواستهاتهالسلام-عليهميسى-

1الأعر@ف:أئلقوا، المالاةقلةفيهاتبدوالو@حدةالكلمةفهذه..(16

إلقاءفيالقرآنطريقةعلىموسىنمىلي@راءهاالكافةالثقةظلوئلقي

الأحيين.كثيرسفيالممردةبالكلمةالظلال،
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باسمالجولةاوبد،كيدهموأعظممهارتهماقصىالسحرةوحثد

وعصيهمحبالهمفألقوا@وعرته.فرعود
لنحنإنافرعونبعزةوقالوا.ة

العراء044،.أالهالغالبون

القرانيبالسياق@الاوعدمالاستهانةظلفيلحنوبيما
عطيملسحرإنهحدث؟ماذاالسلام-.عليهموسى-بهف@ىءبمائماجئا

فلما@لقواةوئخيف:ئرهبالذيالبلىعالحرمظهرئمامبااب@يبدوفبما

عطيم،بحروجاعراواسترهبيممالنل@ىأعنسحروا
1الأعراتأ 1 60)..

أنهالقرآدئقررأنوحسبنا
وحسبناكان.سحر@يلئدركعظيم،سحر

قلوبهم:@يالرهبةواثلىوا@الناس)أعينسحرواأنهمنعلمأد

ئصور.لفظذاتهدااسترهب"ولفظكان.سحرايلنتصور@)واشرهبوهم

قسرا.عليهوقسروهمالاسفيالرهبةبحساساشجاشحالهم

الاحةبهامبتمفاخةوحركة
جالهم)فإفامحسى.حتى

مهسىأخيفةنفمهفيفأوج@تسعى.أنهاصحرهممنإيهئخيلوعصهم

..(6،667ةأطه

خيفةنمسهفيليوج@الحرفلكبعظمةيثيوالتعبير

مننعلمأنوحسبنا
لنتصررخوفأنفسهفيأضمرقدأنهالقرانيالنصهذا

لاوهوويرى.يسمعربهومعهكان،ماحقيقة
لأمرإلاخيفةنفسهفييوج@

فيبقىالكبرى،القوةمعهبأنربهئدكرهالأقوى،أنهلحظةيسيهحلل

للحق.والثبكالطمأنيحةظلفي

ماوئلقالأعلى.أنتإنكنخف،لا@نا:
ماتلقفيميندفي

6،7أطه:أتى!حيثالرئفلحولاساحر،يمدصنعواإنماصنعوا.

68).

معكالباطل.ومحهمالحقفمعدالأعلى.أسصإنكتخفلا



علىالأجرومعهمعليهأتمابصدقالإلمادمعكالحرفةومعهمالعقيدة

مخلوقايخدمونوهمالكبرىلالقوةمتصلأنتالجاة.ومغانمالملراة

حبلىاطايخةيك@مهمافاليابثريأ

ما)وتلقتخفلا
ماتلقف@للتضخييمالتكير@هذا9يم@كفي

وفيأنى@صئفلحلاوالسروعمله.سرمنسحرفهوصنعوا،.

لأنهسار،طريق@ي
ثابتةحقيقةعلىيعتمدولاتخييلا،ويصنعتخييلايتبع

وقدالصدق.علىالمعتمدالحقعلىالقثمأمامفطلكلشأنشأنهلاقبة

التيالهائلةالكانةالحققوةعنيعمللمنمخيفالخمأ،ضحمآباطلهيبدو
هولإداالهاية،لطالباطلتديعولكنهاتتظاهر،ولاتتطاولولاتتبحرلا

يتيارى.هوفإذافتطويه،وتلقفهزاهق

تسثلوهمولكهتسعى،الأرضعلىخياتأ@هالموسىخللقد

المموه،الظاهربهذاالنمىئؤخذأنوخوفاخدرالفسه.خقجاتإلى

الأجرامهذهسكثرةئدبري@.دعوتهفينصرفواصالضثوه،والباطل

قلبه:علىوربطالمحهوث@تهوعظمها..

يصلحلاا@تهإنسئبطله،ا@تهإنالسحر،بهماجثتمموسى:قالإ

المجرمون@كرهولوبكلماتهالحقالههوئحقالئفسدين،عمل

.(8،182أيوص:

التيالسحرتهمةعلىرذ@لسحر،..بهجئتم)ماموسى:قولةوفي

هومالسحرإله.ؤخهت
تخييلمناكثرلي@لأنههؤلاء،يمعهالديهدا

تقحمولادعة،نصحمهولالالعقول،اللعبإلالهقدفلاللأنطاروسحر

عدحقأسبهاجاءهمالتيالهايكلاالسحرهوفهداحركةعليه

.@يطله@ته@يانةقوله.وفي

أنيرضىلارلهأنإلىالمطمئ@بربه،الوائقالمؤسثقةتتجلى

ةصالحغيروموعملالسحريخجح



النل@ئضئلونالذين@لمفدين،..عمليصلحلاا@تهإنأ

على@لضلال.والإبقاءالفسادبنيةبالحرةحاعواالذي@الملأبالسحر،،

فيكون،..كنالتكولبةأكلماتهبكلماتم@..الحقاق)وئحق

وبيناته.آياتههيالتيكلماتهاوالفيئة.نوخهعننعيروهي

تقفولاالله،مثئةئعطللاكراهتهمفإنكرة)ولو

@ون

وعلاال@حروبطل

ها.
ال@حرةوئطالعوملأه،فرعونئطالعأخرىمفاحأةفيهي

فيالنلمىجماهروتطالعالكهنة،
السحردلثشهدتالتيالكبرىالساحة

ةالعظيم

مطفإذاعصاك،@لقأنموصإلىو@رحياإ
فؤقعيأفكون.ماتلقف

صاغرين،وانقلبواهنالك،فغلئوايعملون.كانواماونجطلالحق
1الأعر@فأ 1 71 19)

إلىوئخيلالقلرب،ويسترهبالعيون،ويسحرينتفض،الاطلإنه

الحقئ@جهأنإلاهوومامحيق!وأنهجلى@،وأنهغالب،أنهالكثيري@

كشعلةوينطفىءكالقنفد،وينكمثىكالفقاعة،ينفثىءحتىالواثقالهاثط@

عميقالقواعد،ئابتالوزن،ر@جحالحق@ناالهشيم!

واقعأالحقيصدروهوالظحل،هذهيلقيهناالقرآنيوالتعمير
لهيعدفلمعداهماوفمبواشقر.وثت،فوقعةإسقلدا

واوذ@والمبطلونالاطلوغلبيعملونأ..كانواماوبطلوجي:أ

وانقليواهنالكفغليواةالعيون:ئهركانالذيالزهوبعدوالكمشياوضغروا

ين،..صاكر



المذهلة:ىالكبرالمفاجأة

ضخامةيصؤروالياقالكبرىالمماجأةصرقعتوألقى

الناس@حرصفهمللمبلىاةجاعراالذينالسحرةنفوسفيدوقعهاالمفاجأة

ويدفعبعضألعضهميجض@لحظةنذكانواوالذي@فيها،الفوزعلى

فيئوج@أنحذإلىفنهمفيالراعةبهمبلغتوالذينبعضا.بعضهم
خيفةنفسه

قلنا:تسعى!إحبكوعصيهمحبالهمأنالرسول-وهوبليه-وئخيل

اصعوإنماصنعوا.ماتلقفييكفيماو@لقالأعلى،أنتإنكتخف!لا

..(6،869أطه:9أكأجث@لسريفلحولاساحركيد

والباطل..الحقبينالمبار@ةعاقبةإلىملىعاالقصةسياقود@هي

هيفإناعصا@ميسىنألقىة
العراء054،.أيأفكونأماتلقف

فلقدةالسحرةكبلىيتوقعهايكنلمالتيالمذهلةالمفاجأةووقعت

يملكمالأقصىوحاعراوأتقحه،بهعاشواالذيفنهمفيالجهدكايةبذلرا

وحده،وموسىمكان.كلمنمحشردكثير.جمعوهميصنعع.أنالسحرة

هيبفاثمعصاه.إلامعهولي@
حركةأسرعوالئقفيأفكون.ماتلفف

حبالهمتلقفالعصاهذهولكنتخييلا،يكونأدبالحروعهدهمللأكل.

وعصيهم
لبقيتسحرا،موسىبهحاءماكانولوأثرأ.لهائبقيفلاحقا.

وعصيهمحبالهم
ولكهمابتلعتها.موسىجةوللنلى@نلهمخيلأنلعد

فعلا!.يحدونهافلاينظرون

يق@للاالذيالواضحللحقالإذعانمنأنفسهميملكونلاعندئف

الحق..بأنهالناسأعرفوهمجدلا

مفاجأةيحمليزالماوالمهدبعد،تختتملمالمفاجأةولكن

كبرى..مفاجأة@خرى..



أمناقالوا:ساجدين.السحرةوأئقي@
موسىرتالعالمين،برب

1ونوهلى 1ا@:لأعرا1 21 22)..

الحقولمسةالمشل@ر،ديالحقولورالضماثر.ديالحقصولةإ@ها

واليقيى..والورالحقلتلقيالفهيأةللقلوب

يبلعأنيمكنماومدىفنهم،بحقيقةالناسأعلمهمالسحرةإن

ئموالبئر،ابسحرمنكانإنموسىبهجاءبالديالنلىأعرتوهمإليه.

ديوالعالموالسحر.الثرمقدور@راءالتيالقدرةمن
فنه

الناصأكثرهو

حي@ليهبالحقيقةللتسليماستعد@لا
لهذهبثواكأأقر@لألهله،تتكشف

مصالحقيقة،
دييعرفونلا

ومنالقشور..إلاالفىهذا
ال@حرةتحولهنا

ألفسهمديلرهانهيجدونالذيالمطلق،التسليمإلىالسافرالتحذيمى
ص

كاملتحولصورةدينف@سهمديالمفاجأةوفعلبراعةئصؤر

الحطقيكفيولاعه،للتعبيرالكلاميسعفهملاووجدانهم،مشمكرهملي

آناقالواسجدأ.السحرة
وموسى@هلىونبرب

0أطه: 0 . 7
0

رتالعالمين.برثأمناقالواساجدينالسحرةففلقيالال@

8،..4-46ةالشعراءأومارون،موص

ونح@ادتالجسمفينتفضالح@لم@الغصبتصا@فاللمسةإنها

تحؤلهالبثريللقلبالإيمانتمسةإنهاالظلاموئشرقالنورفينبعثالزز"@ا

لي
لحظة

الإيمان.إلىالكفرمن

وهم
علىفرعونمنالحزاءيتظرونمأجورينلحطةمحذكانواقد

صالذيالحقولكنقضية.ولاعقيدةأصحبيكونواولممهارتهم،

خضأ؟وخصتهمرخا،رختهمهرةكالتلقدتحويلاحولهمقدقلربهم
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الضلال،ركامعهافلىالتقلوبهم،وقرارةلفوسمأعماقإلىووصلت

فإذاقصار.لحطاتفيدالإيمان،عامرةللحق،خاشعةحيةصايةوجعتها

ألنتهم،تتحركمنهم،إرادةبغيرشحدا،ئلقي@طألفسهميجدونهم
آمنادإوبنصاعةفيالإبمان،لكلمةفتنطلق

موصربالعالمين.برب

.@ونوهلى

ئصاثفواحدةلمسةفإدالعحب،عايةلعجيبالشريالقبوان

أصبعي@بي@إلاقبم@ما"@ثرو.اقه-رسولوصدقتديلأ.لتبدلهمكانها

الجاد-أحرحهلىاعها-شاءو)نأقامه،شاءإدالرحمن.أصايعس

علىالمؤيني@.جلىسمحمنينالمأجورود،السحرةانقبوهكذا

الحاشدةالحماهيرسوممعمرأى
فيمائمكرودلاوملثه.ومر@رعود

يعيهمولاونتئح،عوافم@الطاعيةوجهديبالإيمانجهرهميعق@
مادا

يقول.أوما@ايفعل

دلرعوعلىالصاعقةوقعالمفاجىءالانقلا@لهذاكانأنبدولا

لشهوديحدولهموممفرعودغملاءعبأهموقدحاشدةفالحماهيروملئه

منئخرحهمأنيريدساحرالإسراثيلي،موسىأنبأكذوبةع@أوهمالصلىاة.

سيغلبونهالسحرةوأنلفومه.الحكميجعلأنريد@لسحره،أرضهم

ها
ثموعزتهفرعونلاسمئلقونمائلقودالحرةيرونأولاءهم

مررسالتهفيموص@صدقويعترفونلالعلب،ليقروفىحتىئغلون

عبادةعنهمويخلعودأرسله،الذيالعالمينبرثويؤمنودالله،عد

أجره،وانتطروالخدمته،جاءواالذيرجنودهلحظةنذكطواوهمفرعون،

بعرته!.واستفتح@ا

التيالدييةالأسطورةديتهدإدفرعون،عرشريتهددلالقلابوإنه

فاثعأكانكماللآلهة-بنوتهأوالألوهية،أسطورةالعرش.هذاعليهايقم
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يزاولهالامقدسةحرفةكانوالسحرالسحرة.هموهؤلاءالعصور-بعضلي

وعرضها..اللادطولديالمعابدكهنةإلأ

ها
والجماهيروهلىون،موسىربالعالمين،بربيؤمحودأولاءهم

فرعونلعرضيحقىفماذابها.ئلهونهمالتيفعتقداتهمليالكهنةوراءتسر

من
تحميرلاعرشأتقيملاعقيدةبدونوحدهاوالقوةالقوة؟إلاشد

@ؤاحوله،منالملأوذعرالمفاحأفلهذهفرعونذعرسقدرأنلنابن

الصريحالإيمانهداالكهنةالسحرةإيمانوهيالحقيقة؟هذهتصورنالحن

فيبين.ئعترفينسجدأيلقهاأنإلامعهيملكونلاالذيالقاهرالواضح

@لالعذ@البغيضالتهديدإلىفلجأفرعون،جودحنعندئز

معالعبوعلىعليهبالتآمرالحرةيتهمأنحاولأدبعدوالكال

@لسحر.عئمكمالذيلكبيركمإنهلكم!أذنأنقبللهآمنتمقال.

ولأصلبنكمخلافمنوئرجلكمأيديكملأقطعنتعلمون.فلوت
..(49اء:لثعراأ@ئجمعين

الاستسلامفيالكبرىالجريمةإنهالكم،..آذنأنقبللهآفتمأ
لإر@من@،مالكوهوصاح@هائدئرهاالتيالمناور@تطريقةعلىإثمه.قبلله

مستالتياللمسةبتلكقلبهيشعرولملعاقته.مقدربهدفه،عارت

دهمقلو

3الوضيئةاللمساتهذهبمثلتعرقلوبللطغاةكانومتى

قلوبإلىالنوريتسربكيفيدركودلاالمنجبريرالطهاغيتإن

اليقين.حرارةتلمسهاكيفولاةالإيمانللثةنملىجهاكيفولاالبئرة

وتقليبالأرواحتصريفيملكونأنهميحسبونالناساستددوامايالولفهم
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ثمومنيئاء-.يهفيقلبهاالرحمنأصابعمنإصبعينلينوهيالقلرب-

ولمالقلوبفي@بيبهئدركلمالذيالمفاحىءالإيمانبهدافرعونفرجىء

خطاهئتابع
مد@خلهإلىبفطنولم@لنفوس؟لي

ثمالضمئر..ثعابلي
استلاممماجأةتحته:من@لعرشتزلزلالتيالخطيرةالمفاجأةهرته

لعدوهارون.مرسىرثلربالمعابد-كهنةمنوهمالسحرة-

والعرشالعالحين!ربإلىوهلىودمرصىدعؤلإلطالمجم@ينكنواأن

@نيمكنجريمةوكلحياةفيثيءكلهماوالسلطاد

الطاغوت.علىالمحافظةمبيلديتحرتجبلايرتكبوها

فيمكرتموهلمكرهذاإنلكم!أذنئنقبلبهأمنتمفرعون:@تال
1ةالأعر@فأتعلمون..!فوتأهلها.منهاتخرجواالمديخة 2..،3

أنعليهمكانكأنمالكم!إ..أذن@نقبلبهأمنتمهكذا..إ

أوعليها-لهمسلطادلاأنفسهموهمللحق-قلوبهمتشفضأنفييستأذنوه

شيئأ-أمرهامنيملكونلاأنمسهمومموجداناتهم-ترتع@أنفيبشأفنوه

@رمد@خلها.يمسكونلاأنفسهموهمأرو@حهم-لرقأنفييشأفنىهأو

ئطمسياأنالأعماق.،منيبترهواليقينيدفعحاأنعليهمكانكأنما

شعبمنينبعثوهوالنوريحجبهاأنلىالأغيارمنيترقرقوهوالإيمان

ئتعحرففاتهالوقتوهرفيمطموس؟غبيجاهلالطوت

ئتكبر

كيفيدركما@نلهمأئىاللطبف؟السرمذائدركماأنللطغاة

وهمالقلوب؟تتقلب
ينقا@ونالأتباعورأواوبغ@ا،طغحامالطولنسياقد

وتسنمدبهتتصلحي@وانهاالقلر@؟ئفبهوا@ةنسوا@نمنهم،لإثارة

أذنئنقللهأتمقال.ةسلطان.عليهالأحديكونلابنررهولرقنه

وقديملكرن-لاأنفهمهمانهمئدركلاالديالطاغيةقولةلكم!
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ئقلبهالمالكالخالقبيدوالقبدها،بدفععأنقلوبهم-الإيمانلمس

كيف

لهوأنالأجسام..تلكأنهكماالعقولملكأنهيعتقدفرعون

يعتقدأنلأحدولي@الأسنة.علىسلطانالهانكماالقلو@علىسلطانأ

)آم@موجبروت:وكبرعتوفيتلككلمتهفقاللإذنهإلاليءبؤم@أوشيئا

الخطبر:الا@قلابلترير@لكاتهامهمفيسلىعئم..@لكمآفنأنقبلله

فذلث.9الحرعلمكمالذيلكيركمإنه@
فيالاستسلامسر

يدألهاولايحتسبون.*@جثمنقلو@همفيذبالديالإيمانأثهلانظره،

الضلال.عئاوةبصائرهمصتكئفالرحص

لهاتفسيرلاعحيبةتهمةوهيالسحر،علمكمالذيلكبيركمإنهة

ليموسىتربيةيتوتونكانواالكهنة-منوهمالميمحرة-هؤلاءبعضأنإلا

ليإليهميختلفكانأوتاماأدايامفرعونقصر
فرعونفارتك@المعالد.

إنهقال:لتلمجذكمإنهةيقولأنمنفبدلاالأمروقلبالمعيدة،الصلةهذه

الجماهر!أعينفيوتهوللاضحامةالأمرليريدلكبيركم.

لمكرهذا)إنالمهزوز.والسلطادالفهددالعرشعلىالفزعإنهثم

أهلها@..منهالتخرجواالمديةفيمكرتموه

الحياة:علىالعقيدةانتصار

@ا..العالمشدارثإلىموسىدعحةإلهاالمعالمواصحةوالمسألة

الدع@ةمعالطواعيتلحكمقرارولالقاءلاإلهوتحي@تزعجالتيهي

العالمين.ربإلى

قريعته.بتنحيةللبشراللهزلويةتحيةعلىئلكهميق@مإلماوهم

النمسويعبدوديثاعون@مالللسيشرعونالله@ونمنأرباباأنمسهموإقامة

لرعون!.لما
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رئانهماأويجتمعاد..لاهما@ينانأويجتمعان..لامنهجانإنهما

للدعحةيرعماولقديعرلون..كانواوقتعيعرفكانوفرعونيجتمعان..لا

ثتياوقدالآديمزعماأدففولىالعالمين.ربإلىومارودموسىمن
آمناقالوا.ساحدي@.الحرة

والسحرةوهلىون!موسىرثالعالمي@.برب

بلسمالناسرقا@مىوتمك@هلرعود،تؤلهالتيالوثنيةالديانةكهنةمن

يكنلمماوقع@رغد.وبرقوقعذ،وقامجنونجن

ربجندموسىمعالسحرةفأصبحلالمحرة،موسىيهزمأنأرادإنهيرج@!

وقدصدره،فيالحقدمراجلفغلتعلإ،يمهامهارتدتلقد

متحدا.فهدداالسحرةأولئكعلىفالقبغيطه،@حتدم

ها
يقولفيالعقيماليومهدافيعاضبافزمحرألرعونذاهو

لهالعبح@يةربقةوختعياالعاليى،لربفآمنحاالحقبهرهمالدي@للحرة

وهذث@مسالمدينةأهللإحر@حيمكرونإنهمالإعلان:بهذا

هذاإنلكم!أفنأنقبلبهأمتمفرعون:)قالوالنكال.العذاببألغ

لأقطعنتعلمون.فوفأهلهامنهاتخرجبراالمدينةفيمكرتموهلمكر

1الأعراف؟أ@جمعين،لاصبكمثمخلات،منوئرجلكمأ4ب@يكم 2،3

الغليطالتهديدالفظيع.الوحئيالتوعدفلثدرعونأطلقوهكذا

والأبدادالحسمعلىوئسلطونهالطغاة،عليهيعتمدالذيالغليط@بالعذ@

والأرواح..القلوبقهرعنيعجزونحي@

ربهم،إلىيتجهودفإنهمالرعيب.طبالعذ@فرعهنئهثلصموحين

كله.أمرهموفىو@عنهمومماتهمحياتهمفيإليهعاثدودأنهموئعنود

ننقمومامنقبون.ربناإلىإنا@الوا:
لماربنابأياتأمناأنإلافا

1ةالأعرافأملمن،وتوفناصبراعياأفرغربناجاضن@، 2،51 26).
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ةوحدهكهوأسلمواالعالمين،بربآمنواالذينحرةال@هؤلاءكان

للربوبيةالمغتصبللطمكوتالزائفةالعبو@يةمنالخروجواعنيا

إنهاالطاغوت.ولينبينهمالصعركةحقيقةيعلمونكانواو@ختصاعانها.

بمجرد@ملانالطواغيتسلطانتهددالعقيدةهذهلأنالعقيدة.علىالمعركة

أنأصحابها
عبثيتهم

اكأنإعلان-بمجردبلالعالمي@.لربخالصة
رب

فيمكروهمكرهذابأنلهماتهامهعلىردالفرعونقالواثمومنالعالي@!

لكلالحديثةالجاهلياتفيللاتهامدفمر@وهوأهلها-منهاليخرحهاالمدينة

نظمفلبعلىيعملبأنهالجادبمعناهاللعالمينال@هرلوبيةئعلنس

تنقموماالحكم!-إ
منا

إلا
لجأواثم..9جامتنالماربنابآياتآفائن

عليناأفرغربناتائلين:ألغيرهالعبوديةعلىقتمرثوالهآمهاالذي@ربهمالى

حينقلوبهمفيافهجعلهفرقاناهذافكانوتوقاصرا

فبها.ثهالإسلامحقيقةاستفرت

الذيالحق،مهاجهةفيالطواغيتوسيلةوالتحكيل..التعذيب)نه
الحقوجهفيالباطلوعذةوالبرهان..دالحجة@نعهيملكونلا

ولأصبكمخلات،منوأرجلكمأيديكملأقطعنتعلمون.)فلوف
1ئجين ..(49ا:لشرا1

عرشهعلىلالخطريحقحينماطاغية،كليرتكبهاالتيالحماقةإلها

للاولثاعة،وعلظةغ@فييرتكبهاشخصه،@و
@وقلبمنتحرج

جذوعفيولأصلبنكمخلاف،منوئرجلكمأيديكم@لأقطعنصمير.
7أطه9انخل 1

التيالقوةفيالوحوشقوةالغائمةبالقوةالاستعلاءئم
بقرعوجيمانبالحجةيقرعإنسانشقفرقولاوالأوصال،الأحئاءنمزق
..(71ةأطهوأبقى@عذابأئثدأياولتعلمن@لالد:
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فمايقول.ماتنفيذيملكالذيالمتج@رالطاكيةنفرع@لكلمةإنها

الور!.@ر@التيالمؤمةالفئةكلمةتكون

توةعلىتستعليالإيمافحقيقةفيهاتستعل@حين@بثرية@نفسإن

وتحتقرالحبافعلىالعقدةفيهاوتنتصرالطغاة،ببأسوتستهينالأرض،

وماذاشأخذمادالتأل:تقفلاإنهاالمقيم.الخليجوارإلىالزائلالفناء

ومافاستكسب؟وماذاستخرمالمحاستدفع؟ومافاشقفىماذاستاع؟

المشرقالأفقلأنوتضحيات؟وأشالكصعابمنالطريقفيشلقى

إنا@لىة)تالواالطريق:فيش@ءإلىتنظرلافهيهناك،أمامهاالوضيء

1الأعر@ف:أمنقلبونأربنا 2

هذابعدمايفقديحفليعدفلماثهؤجدالذيالقلبكلمةإنها

الطغيان.يحفليعدفلمالعزةطعمفذ@قلائهاتصلالذيالقلبالوجدان.

كثير:ولافليل@لدنياهذهأمرسيهمهفلاالآخرةيرجو@لذيالقلب

ربنالناينفرأننطمعإنافقبون.رنجاإنا@لىضير.لا)قالوا:

..(5،051:@الثعر@أالمؤمنين!كنا@ولئنخطايانا

ضيرلاخلافمنوالأرجلالأيديتقطيعفيضيرلاضير.لا

بارإلى)ناضيرلاوالاست@هاد.الموتفيضيرلاوالعد@بالتصليبفي

فيوليك@منقبون..
ونرجعبهنتعلقالذيفالمطمعيكون:ماالأرضهذه

كناوأن@لمؤمنين،..كا@ولأنجزاءإرنجالنايغفر@نأ

لحن

علىيفيض@ذالضمائر.فيئثرق@ذالإيمانلروعةياثه!

إلىالطينبحل@يرتفعو)ذالنفوس.فيالطمأنينةيكب@@الأر@ل.

معليد@@(1)
معىليرليد@و@ليرى.@لرحل@

@حللو@
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الأرضفيماكلفإذاوالوفر،والذخربالغنىالقلوبيملأ@@عيين.أعلى

زهيدحقيرتافه

التهديديزثممفلمالمؤمين،هؤلاءقلوبفيالحقنررأشرقلقد

إيمانهم..علىإيمالاإلاوالوعيد

بمصدرهاالصغيرةالذرةوصلتقدالإيمانيةفاللمسةالأوان.فاتلقد

تنظرأنئباليلاوضيئةمثرقةآفاقالقلوبلهذهتفتحتقدوكنتالهائل.

منفيهاوماالأرضحياةإلىولازائل.عرصمنبهاوماالأرضإلىبعدها

متع

منجاعناماعلىئؤيركلنةقالوا
فاقضقطرنا،و@لذىالئات

تقضيإنماقاض.أنتما
..172أطه:@لديخا@الحياةهذه

يتزعزع.ولايفزعلاالذيالإيمانإنه
يخنع.أويخضعلاأنهكما

رئهإلىالرجعةمنويبمتيقنفيرضاهاالنهايةإلىيطمشالذيالإيماد

الطاغوت..وبي@بينهالمعركةطبيعةئدركوالذيجحاره..إلىفيطمئن

الصفحيرجوولائا@ر.ولائداهنلاالصميم..فيالعقيدةمعركةوأنها

علىوئطلىثهيحلىبهإنمالأنهالعقيدة،تركإلامهيقبللنعدومنوالعفو

تنقم)وماالعقبدة:
جاعتنا،..لماربناباياتآمنائنإلافا

منيطلبلاثيتجهمنوإلىالمعركة،فييتجهأينيعرفوالذي

علىوالوفاةالفتنةعلىالصبررئهمنيطلبإنماوالعافية،السلامةخصمه

1الأعرات:أ@مسلمينوتوفناصبرأعلينا)ربنا@فرغالإسلام: 2..،6

وأمامال@ي،وأمامالإيمان؟امامعاجزأالطغيانقفو
كماعليهاالولايةيملكأنهإليهخيلالتيالقلوبأمامعبزاالطغيانيقف

فيالتصرتيملككمافيهاالتصرتويملكالرقاب!علىالولايةيملك

أمرهايملكلاالله،أمرمنلأنهاعليه،ئستعصيةهيفإذاالأحسام.

يملكومافاالله؟جو@رفيالقلوبرغبتبذاالطغيانيملكوماذاالله..إلا



القلوبرغتبؤاالسلطاديملكومانابالئه؟القلو@اعتصمتإذاالجبروت
االسلطانيملكعما

كادالديهذاالثرية.تاريخفيالحاسمةالمواقفمنموقفإنه

م@والمؤمنينوملئه،فرعونبين

علىالعقيدةبانتصارالريةتلىيخفيحمسمموقفإنه

اليطار@ا!داعلىالإدسان@"وأنتصارالألمعلىالعزيمةواشصار

الحقيقية.الحريةميلادبإعلانالثرية.تلىيخديحاسمموقفإنه

الطغاة.وطعيانالمتجبرينحبروتعلىبالعقيدةإلاستعلاءإلاالحريةفما

والرقابالأحسامعلىتتسلطأنتملكالتيالماثيةبالقوةوالاستهانة

صالما@يةالفرةعجزتومتىوالأرواح.القلوباستذلالعنوتعجز

القلوب.هذهفيالحقيقيةالحريةؤلدتفقدالقلرباشذلال

فهذهالمادية!إفلاسبإعلانالئرية.تلىيغفيحلمممموقفإله

م@لالقر@ونمنىالفوز،علىالأحرفرعودتأللحظةمذكانتالتيالقلة

اللطان..
والوعيد،بالتهديىوتستهيىةفرعونعلىتستعليالتيذاتهاهي

شيء،حياتهاوماتيرفيوالتصليبالتنكيلعلىئحتسبةصابرةوئقبل

التيالحفيةاللمسةوقعتإسماالمادة-عالمفيش@ء-حولهانغبرولا
فيالمفردالكوك@تسلك

المحورإلىالتائهةالذرةوتجمعالكبرى.ة

تحولالتياللمسةوقعتوالأبد..الأزلبقهةالفانيالفردونصلالثابت،

الهداية،اصداءالضميرويتسمعالقدرة،إيقاعاتالقبليلتقطالإبرة،

فيتغييرتنتظر@يلاالتياللمسةوقحترافيإشراقدالصيرةوتتلفى

عها@فيالإلاد@ا"ونرفعثالماثبالواقعتعيرهيولكنهاالماث@،الواقع

الخيال!.إليهايطمحيك@لمالتيالآفاقإلىالواقع

وتعذلفرعونتعنولحظةمدكنتالتيالقلوبفيالإيمانلمسةإلها



فيتو@جههلحظةبعدهيف@ؤاالمتسابفون.إليهيتسالقمغنمامنهالفربى

ةوسلطانهوجاههصزحرتملكهوترحصق@ة،

1فطرناو@لذي@لبيناتمنجاعناماعلىنوثرليلنقالوا.أ 0 فهي0

ودونكقاض،أنتمافاقضةوأعلى.أكرثألهجلوهووأغلىأعزعلينا

تقضيإنما@الأرض.فيلناتملكهوما
ئقدفسلطانكالدنياأ.الحياةهذه

لكومابها،
أهرنوماالدنيا،الحياةأقصروماغيرها.علينا@ىسلطادس

لاتملكهوماالدنبا.الحياة
من

عذ@
بالث@،يتصلقلبيخثاهأنمنأير@

كرهتناوماخطايانالنايغفربربناأمناإناأبدأ.،الحالدةاليةفيويأول

عصيانا.لكفلانملكبهتكلفناكنتمما3،..7أطه.للسحر،منعليه

وجحارأ،قسمةخيروأبقىأخير)وال@هخطايانا.لنابغمربربنابإيماناللعل

الحرةوأئهموأبقى.أشدهوبمىئهذ@ماكتإدوجزاء.مغماوأبقى

بربهمآمنياالدي@
ةالممعليالئعلمموقفالطايخةيقمواصأفى

ومنيحيا.ولافيهايموتلاجقملهفدمجرماربهيذمنإنه،

عدنبخاتالعلى.الدرجاتلهمفزنكالصالحاتعملقدمؤمنابأته

كما..7،45أطه:9فيهاخالدينالأنهارتحتهامنتجري

هوبمنيتهدعصمكادفإذا
يأتيلمنصورةذيهيلهاوألقى.اشد

هيمجرساربه
لهفإنوأ@ومإعذاباأثد

جهنم
يحيا،ولافيهايموتلا

لاالذيالعذابهوإنمافيتمتع.حيهوولافيستريح،ميتهوفلا
ينتهي

الدرجاتالآخرالجانبوفيبلىينتهيولاموتإلى

@جز@)وفلكأنهارمنغرفاتهاتحتيجريبماندي@للإقامةجنات
من

الآئام.ونطهرسنزكى(

بكلمةوو@جهتهالجئر،الطغيانبتهديدالمؤنةالقلوب@وهز@

وبرجاءالناصع.الإيمانوبتحذيرالواثق.الإيمانوباستعلاءالقولة.الإيمان

العميق.الإيمان
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الثري@لقلبلحرية@كللانا@لثريةتلىيخفيالمئ@هدمذاومضى
المثودةفيالطمع،وعلىالأرص،وسلطانالأرصقحدعلىلاستعحئه

الإعلانبهذايجهرأنالشريالقلبيملكوماالسلطان.منوالخوف

الإيمان.ظلالفيإلاالقوي

طريقه.فيالإيمانويمضيويتلاشىويذهب

يحيد!ولايترئد،ولايتلفت،لا

يريد.ولاالحدهذاعدالمهدعلىالشلىالقرآنيالسياقويدل

الجمالتجلاقىوعدئذغايقا.إلىوتنتهيفووتها،تبلغالمرقفروعةإد

ةالعرضفيالفي
فيالقرآنطريقةعلىللقصة،النفسيالهدتمع

إلايبلعهلاتناسقفيالفني،@لجمالللغةالإيماني@الوحد@مخاطبة

القرا

شيئا.يزيدلاالغامرة.الروعةهذهعلىالشلىالسياقيسدل

فيالنف@ىلهئرئيوهوالعميقو)يقاعهالباهرجحل@للمثهدليبقى
مكة

بهابو@جهعمبدةصبكللهوئرليوالضيقوالكربالأذىتو@جهوهي

والتعذب.والعسفالطيان

الأخاد...الاهرالمثمهدهذا@مامقصيرةوقفةنقفأنويخغي

بربالحرةإيمانأنوملئهفرعرن@بثو@أمامابتداءنقف-

وحكمهم،ملكهمنظامعلىخطرائمثلوهلىون@مرسىربالعالمين،

معالإبحان،مذاعليهايقومالتيالقاعدةلتعازص
عليهايقمالتيالقاعدة

هذهنقررأنونريدقل.منالأمرلهذاعرصناوقدالسلطان..فلث

لاإنهونؤكدها..الحقيقة
ولا@يواحد،بلدليولاواحد،قلبفييجتمع

حياةفيالسلطانيكونوأنالعالمين،رباللهيكودأنو@حد،حكمنظم

منبث@ريعيبلثرالعبيد،منلعبدالناس
ونلكدينفهذاو@الين..عنده
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فيالإيمادلورأشرقأن@عدالسحرة-بدراكأمامفلثبعدونقف-

فرعونوبي@بينهمالمعركةأنتصورهم-فيفرقانألهموجعلقلربهم،

فهذاالعالمين.لرببمانهماإلامنهمينقملاوأنهالعقيدة،معركةهيوملئه

مراكزويهددةوشلطانهوشلكهفرعونعرشئهددالنحوهذاعلىالإيمان

آخرستجير@ورعون..دصلطانالمتمدسوسلطانهمقومهمنالملأ

الوثيالمحتمععليهايقومالتيالقيموئهذدفرعود،ربوبيةمنمر@دت:
إلىللدعهةيتصتىمنلكلضر@ريالمعركةلطبيعة@الإثو@وهذا

يلقهنه@ماللاستهانةالمؤمني@هؤلاءأهلالذيوحدهفهووحده.اثهرلوبية

لي

المؤمنونهمبأ@همليقيهمشستهينينالموتعلىئقدمورإنهم

ثيهم!غيرثيىعلىعدوهموأنالعالمش،بر@
للسلطانبمزاولتهلأنه

ومامنفهو@ن@العالمين.ربربولةئنكرلأمرهالنلسوتديد

علىالعالمي@-ربإلىالدعئطريقفيالمؤمونيمضيأديمكن
همألهمبشفيه.اليميىهدابمثلإلاوالتكيل-التعدي@م@فيهاينتظرهمما

الدين،علىئحلىبونهمإنماوأنهمالكالرود،همأعداءهموأنالمؤمنود،

إلاممهميقمونولا

علىالعقيدةلانتصارالاهرةالروعةأمامسعد@ل@ولق@-

هوضوالاعلىالإنساناالاواننصاراثلمعلىالعزيمةوانتصار

النصصؤرهكمادندعهفيهالقولنعحرصأننالعتر@لالغ

القرآني

لوعيد:واالتآمر

موقفليللطغيانالإيمانمياجهةبعدكادالذيماالقرآديدكرلا

معهمتصر@كفولالرعودمعالسحرة
لإبمالهماعضممالعدما
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بحباةالمسنهينبربه،المتعلقالمؤسبقدوالوعيدالتهديدئستفبليى

فيها..وشفيهاوماكلهاالأرض

لعرشالفزلزلالمضطربالموقفمنندركحيثويدل

عزمهئمدمضىقدفرعونادالطاغية

ها
هو

وعدهئنفذوكبريائه.غلهائهفيمضىوقدغصبا،لطفا

خلاف،سوارحلهمايديمففالعالعبوس،البومفلكفيلالمؤمين

لررة..شهداءوأمسياكفرفمحرةفأصبححاالنخل،جذوعفيوصبهم

إنهالقصة..هدهفيآحرمشهدعنالستارالقرآنيالسياقويرفع

معركةفيوالخدلانالهزيمةبعدوالتحريض..بالإثموالبيالتآمرمشهد

موسىيذهبأنعليهميكبردرعونقوممنالملأمثهدوالطجان.الإيمان

فرعونسخيفعلىقومهمنثويةإلالهآسومامعه-آنحاوالذيىناجيا

وهموالإئم،دالثرلجوندالملأدإذاالقرآن-فكركمايفتنهم-أنوملئهم

ومنموسىعلىفرعونئهيحون
ثأمرهمديالتهاونعاقبةوئخودرنهثمعه

ال@هرلوبيةفيالجديدة،العقيدةباسئراءوالسلطان،الهيبةضيحمن

بينالتيالغاشمةلالقيةضستعزمتحكد،ئهذدمائج،هئجهوفإذاللعالميق،

اإليهيرتكنالذيالماديوبالسلطاديديه،

افىضفيليفسدواوقومهمهسىأنذرفرعون.قوممنالملأوقالإ

فوقهموإنانساعال@،ونستحيأباع@،سئقتلتال:وآلهتك؟ويذرك

1لأعرات:اأونأقاهر 27)..

لمعنىالألويةيدعييكنلمفرعونإن
الكونهداحالقهوأنه

لهأنأووئدبره،
الألوهيةيدعيكانإنماالكويخة.الأسببعالمفيسيلطانا

بمعنىالمستذل!شعبهعلى
وأنهوقانوله.بشريعتهالشعبهداحاكمهوأنه

يحكمحاكمكليدعيهماومذاالأمور.وئقضىالئؤونتمضيو@مرهبإر@لته

هيوهذهوأمره-بإر@التهالأموروتقضىالثؤونوتمضيوقانونه،بئريعته
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يعبدونمصرفيالناسيكنلمكدلكوالماقعي-اللغويبمعناها@لربوبية

وكانآلهتهملهمكنتفقدله-التعبديةالشعئرتقديمبمعىلرعون

وينوكله:إالملأقولمنظاهرهوكماكذلك،يعبدهاالتىآلهتهلفرعون

كانواهم)نماالفرعونية.مصرتاريخمنالمعروفيثتوكماوالهتم@

بهم،يريدهلماخاضعونألهمبمعنىيعبدونه
ولاأمرا،لهيعصونلا

والاصطلاحيوالواقعياللغويالمعىهووهذاشرعا..لهينقصون

هووفلكعبدومهفقدوأطاعحهبئرسالتثريعتلفوالاسفأيماللعبادة..

اتخذواوالنصارى:أاليهودعنتعالىلقوله@كلحد-الله-رسولتفسير

التوبةأالآبة@شهدونمنأرباباوزبانهم@ج@رهم
0

سمعهاعندماك@..ا

دثه@رسوليافقال:لئسلم-جاءنصرانيأوكانحتم-بنعدفينه

ما
وحرمهاالحر@ملهم@حلحاإنهمبلى"يط:الله-رسوللهفقالعبدوهم.

الترمذي(.)@خرجه..@إياهمعبادتهمفذلكفاتبعوهم،ةالحروعليهم

كيريأ@تهمنلكمماعلمته:إلق@فرعونقولأما

ملكلي@يمعنه:!القرآنحكاهالذيقولهفيفره8،..3ةالقصصأ

تحتي،منتجريالأنهاروهنهمصر
أفلا

هذا@لذيمنخيرأنا@متبصبرون؟
معهجاءأوفمبمنوزة@@عليهنلولا@لقىيبين؟يكادولامهين.هو

بينيوازنكانأنهوظاهر3،..5-51الزخرف:أ"ئقزيخن؟الملائكة

ما
مىديههو

ئلك
وبينالملوك،بهائحئىالتيالذهب@مورةومن

فيهما

والزية!.السلطانمنتجردمنموسى

الحاكمهوأنهإلايخرياإتهمنلكمعلمت@ماةبفولهقصدوما
معارض!بلاكلمتهيتبعونوالذي.@ل@كمائسيرهمالذيالمسيطر

الواتعفيوهياللغوي!المدلوليفيدكماالح@يةالنحوهذاعلىوالحاكمية
دالذيهوفالإلهألوهية.

لمقالها@مسهاءفيهم!حكمهويخفذللناسرع
فرعون:ملأقوملنفهمأن@ملكالبيانهذاضحوعلى)1،!يقلها

شسير@حع(1)
وس@لشد@يللثيحافىسعقمالمصطلحاتكا@إ
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."والهتك؟ويذركالأرض،ني"يفدواوتومهموصأتذرأ

الهربوليةالىهو@لدعئنظرهم-وجهةمنالأرض-فيفالإفساد

@ذكله.ونظامهفرعونحكمشرعةبطلانتلقائياعليهايترنبحيثوحده،

علىف@مر@بتجيرأوبأمره-فرعونحاكميةعلى@ماسقئمالنظممذاأن

الأرض،فيالإفسادبزعمهم-دهو-@ننلقومه-فرعونربوليةأسلى

و)لثاءللبشر،الئرربربيةعلىالقائمةالأوضاعوتغييرالحكم،نظاملقلب

ثمومنللثر..لادلهفيهالربوليةالأوضح،لهذهنمامامخالفآخروضع
هويعبدهاالتيولآلهتهلفرعردوقهمهم@سىبتركالأرضفيالإفسادقرنوا

وفومه..

فيهائجدالتيالديانةمنوسلطانهمةيستمدإنمافرعونكانولقد

بزعمالآلهة..هذه
حسية!ليستئنئوهيالألهة!لهذهالحببالابنأنه

منمولي@لفرعرنجيدا@نيعرفونالنىكانفلقد
@

إنماثريين.ولم@

ربوقومهمرسىعبددلذاوحاكمينه.سلطانهمنهايستمدرمزيةئنوةكانت

مذافمعنىالمصريون،يعبدهاالتيالألهةهذهوتركراالعالمين،
تحطيمهو

الضستخف.شعبهعلىالروحيسلطانهفرعونمنهيستمدالذيالأسلى

كماوفلكالصحغ..اللهدينعنفاسقكدلكهولأنهئطيعهإنماالذي

ناسقين،قيماكفوا)نهمقومه@ستخفةةشحانهالهيقول

بقادرفرعونكانوماللتاريخ..هو@لتفشر@لصحيحفهذا4،.5الزخرف:أ

ثينعنفاسقينيك@والملوفيطيعهه،قومهيستخفعلى@ن
فالمخندثه..@

هذاأنيعلموهو@مرا،لهئطيعأنبمكنولاالطوت،بسنخفهلابالثه

ومن@لثه..شرعمنلي@الأمر
فرعونحكملنظاميجيء@لتهديدكانهنا

بهذاال@حرة@إيمانالعاليىا@لى@ربالسلام-عليهموسى-بدعئكله

طائفةوإيمان@لدين،
موسىقوممن

العالمين..لرثوعاثتهمكذلك

ومن
للبشرمنربو@ةعلىيقحموضعلكليجيء@لتهديدمنا
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تؤخذحينال@ه..إلاالهلاأنشهاثةمن@ووحده..اثهربويةإلىالدعحة

لمدل@لهالاالإسلام.فيبهيدخلونالناسكانالذيالجديلمدل@لها

فيلهاصارالذيالهزيلالباهت
الأيام!.هذه

ومن
بالخطروأشعرتهفرعون،الكلمكهذهاستثلىتكذلثهنا

البئع:الوخيعزمهيعلنفانطلقكلهنظامهعلىالحقيقي

قاهرون،فوتهموإنانساعممونتحبيأبناعال@شئقلقال.إ

1ةالأعرافا 27)..

منبالحقجاعممفلما@
معهأمنواأبناء@لذيناقتلواقالوا.عندنا

.(25ةأغافر9ناصمواستحيوا

البرهان،وخذلهالحجة،أعوزتهكلماالغليظ،الطغيانمنطقإنه

يخاطبوهوووضرح،وفصاحةقوةمنفيهبماالحق،يستعليانوحاف

فتصغيالفطرة
ليغلبوابهمجيءالذينالسحرةاستجابكماونخيب.له

الجبار.فرعونمهاجهةفيبالحقالمؤمني@لىلفانقلبيامعه،وماموسى

معهأقواالذينأبناءاقتلواةفقالوا:وقلىودوهامانفرعونفأما

ناعمم،.وامخيوا

موسى-مولدأيامفيفرعون-كانولقد
الأمر.هذامئلأصدرقد

الأول..الأمرنحلكبعدحدثفيماوهناد@حد@حتمالين

مكقدكانالأمرفلكأصدرالذيفرعونأنالأولالاحتمال-

جاءالجديد،العهدفيئنفذاالأمريكنولمعهده،وليأوابةوخلفه

ويعرتللعهذ،وليوهويعرفهكانالذيالجديى،الفرعونوو@جهموسى

منالإناثوتركالذكورشذبيحالأولالأمرويعرفالقصر،فيتربيته

آمنوابمنبتخصيصهوترحياثمر،هذاإلىتثيرفحاشيتهائبل.إسبني
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ااستجبوالذيرالقلائلإسرائيلليمناوالسحرةمنكانراسماءبموسى،

وملئه..فرعونمنخوتعلىله

مرسى،تئىالذيالأولفرعونكانأنهالثمي:والاحتمال-

بهالعملوقف@وفترةلعدالأولالأمرتنفيذتر@خىوقدعرشه.علىيزالما

موسى-مهلدإلانفيقبل-منعانراقدإسرائيلشووكانزوالبعد

تعالى:ال@هيقولكماوملئهلرعونمنالوحثيالتنكيلهذامثل

طائفةيشضعفشيأ،أهلهاوجعلادض،فيعلافرعونإن@.

المفدينأمنكانإنهفساعممويسنحييأباع@ئذبحمنهم،

.(4ةالقصصأ

الدينبهوتحصالقاسي،الفظيعالتعدبهذاتجحديدتثيرفالحاشيما

والتخويف..هابلبروحدهمموسىمعآمنها

قبلووسائلهاليوموسائلهبي@فرقلايزمانمكانكلفيالطغيانإنه

والأعوام..!.القرونعثر@ت

فيإضافياقتر@حاوآخر،ر@ييبدوفيماله@كانفرعونفأما
اثناء

موسىم@يتخلصأنلمحلكالتآمر.
يستريح!.نفسه

إنيرئه،وليدعموسى،أقلفوونيفرعون:وقالأ
ئدلأنئخات

.(26أغالر:الفسال@ائىضفيئظهرأن@وثينكم،

0موسأقتل)ذرونيفرله.منويبدو يجدكانهدارأبهأن9

موسىقتلإنيقالكأدالر@ي-ناحيةمنومعلىضة-ممانعة
ئنهيلا

فقدالإشكال.
يوحي

والحماسةشهيدا،واعتبارهبتقديسهللجماهيرهذا

مثهدلىالسحرةإيمارسعدوبخا@له،حاءالذيوللدينلهالشعورية

عملهلئبطلوابهمجيءالذينوهمإبمانهم،سببو)علانهمجامع،شعبي

يتقمأدرهبةلفسهفيأحقالملدمش@ريبعضيكونوقدوياوثوه.
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موسىإله
يعتقدونالوثنيونكانفقدببعيد،هذاولي@لهم.ويبطشله،

يتقمإلهلموسىيكونأنسهولةويتصورونالالهة،بتعدد
يعتدونممنله

كانوإنالتلويح!هداعلىرداربم@..)ولاعفرعور:قولويكونعليه!

لقيواستهتارأ،تبححاكاندرعوفمنالفبرةالكلمةهذهأنيبعدلا

كماالمطافنهايةفيحزاعه
سيحيء.

إليموسى:إقلفيفرعودحجةأمامنقفأنالطريفسولعله
@لفساد،..الأرضفيئظهرأنأورينكمئبدل@نئخاف

موسىعنالوثني،الضالفرعونيقولأنمنأطرفهناكفهل

فيئظهرأنئردينكمئدلأنأخاف)إنيالسلام:عليهالله-رسول

الفساد،؟!!.الأرض

ئفسدطايخةكلكلمةبعينهاهيأليست
أليستئصلح؟داعةكلعن

بعينهاهي@لبستالحميل؟الحقوخه@يالصالحالباطلكلمةبعينهاهي

الهاثى؟.الإيمانوجهليالحواطرلإثلىةالخبيثالخدلكلمة

والكفر،والإيمانوالباطل،الحقالتقىكلمايتكررو@حد،منطقإنه

قديمةوالقصةالمكان.واختلافالزمانتواليعلىوالطغيانوالصلا5

والحين.الحينلينتعرصمكررة

خيرواللهويمكرون..يتآمرونوملأهفرعونالقرآنيالسباقويدع

ين.لماكرا

حكيم:ونصيحةكريمإيمان

والتهديدموسى،قتلحولالجبلىالغتلالطاغبةعزمحبرانتئر

رثبدعحةامنلمنالمربع@بالعذ@

والحصنالركينالركنإلىفالتجأالسلام-عليهفأما



ةالمستجرينوئجيراللائدين،يحميالذيبالجنابولاذالحصين،

عذتإنيوقال،
بيوميؤمنلامنكبركلمنوربكمبربي

2فرغاأ9لحساب@ 7.،0

القامرئتكبر،كلعلىالمتعليإلىأمرهومثمو@طمأن.تالها.

بلىوأشوالمستكبرينمنبهالعائذبنحمايةعلىالفادرمتجبر،لكل

أشلىكماوالوعيد.التهديدأماميتركهاأوينسهالمورئهمرتهاثهوحدانية

الحسب،بييمئزمنوهوئتكئريتكبرلماالحساب.ببمالإبمانعدمإلى

قرة،كلمنمحرثأذللا،خاصعاخاشعاحلسرايومئذمحقفهيتصوروهو

ماله
يطح.شفيعولاحميممن

كتمولكهقلبه،فيالحقوقعفرعون،المنرجلاتدبهنا

خطابهفيويسلدعنه،القوملدفعويحتالمهسى،عنيدفعاشدبإيمانه.

يهاحسا@وئثيرلالنصيحةقلوبهمإلىويتد@س@شتى،مسالكوملئهلفرعون

والإقناع:بالتخولف

أنرجلاأتقتونإيمانه:يكمفرعرنالمنمؤمنرجلوقالإ

رييقول:
..(28أغافر:(00ربكم؟منبال@ناتجامحموقد@ته،

من@لتامرينمع@لمؤمنجالها@لرجل@تيهذهضخمةجيلةإنها

كدلد.وفوةومهارةحذرفيالمؤمةالفطرةمنطقوإنهوملئه.ثرعون

مابتفظيعيدأإنه
ةيقولرجلا@نأتقتلونعليه:أئقدمونمم

ر@كلا

نفس،واتتنحقلب،باعتقادالمتعلقةالبريئةالكلمةهذهفهل@ات@..@

منكرةفعلةالصورةهذهفيإنهاروح؟بإزهاقعليهاوئرذالقتل،تستحق

هذهيقولفالدي@خرى.خطغبهميخطونموالبشاعة.القبحظاهرةبئمعة

@رتدبرهانه:بدهوفيحجته،ومعهيقولهارلأاى@غ..البريئة:إالكلمة

موصعرضهاالتيالآيكتلكالىينير..9ربكممنبالبناتجامحم



انيصع@الجماهير-عنوبعيداببنهمفيماوهم-ور،ها،السلام-عيه-

بها!.ئملىوا

أمامالمنصفموقفمعهمويقفةالفروضأس@ألهميفرضثم
فعليهكاذبايك)يانيتخدوه:انئمكنفرضأقصىمعتمشياالقصية،

ولي@جريرته.ويحتملجزاع@،ويثقىعمله،تعةوهويحملكذبع

أيةعلىيقتلوأنلهمبموغهدا

لهذاالاحياطفيحسنصا@تا.بكونأنوهرالآخر،الاحتمالوهناك

@لذيبعضئصبكمصاثتايك)يانةلنتائجهالتعرضوعدمالاحتمال،

في@حتمالأقلكذلكهويعدهمالذيبمعضو)صابتهم.."يعدكم
الجدلفيالإنصاتمنتهىوهذاأكثرإليهميطلبلافهوالقضية،

@ل!وا

موسىعلىي@طبقكلامايقولوهوخفي،طرفمنئهدعمم
كما

لاا@تهإنعليهم؟إينطق
فإفا8،..2أغافر؟كئال@ئرفهومنيي

كان
لهفدسيولقه،ولايهديهلااللهنف@موسى

وو@حذرجزا@.مهئلإقي
ا

هذافيصيبكموتسرفون،صرئهموسىعلىنالذي@أنتمتكونواأن

المآل.

اللهفعل@لىلهميصلوحين
كذ@هومسرتلمن

عليهميهجم@،
مامنهلائنجبهمالذيبأسهمنئحذرااك،بعقا@مخوفا

ئلكمنفيمم

الكفران:لاال@كرانتستحقالتيالنعمةبهذهإياهممذكراوشلطان@

إن@ته@بأسمنينصرنافمنفيظامرينايوم@لئلكلكمقومياأ

9،..2فر:غاأ3،جاعنا

أقرباللهلأسأنمنالمؤمن،القلببهيشعرلمايشعرالرجل)ن
بأنالنلس@حقفهمةالأرضفيوالسلطانالملكلأصحابيكونما

فهووجل،علىمنهيبيتواوأنويتق،يحسيبأنالناسو@جدريحذروه،
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فيبهميتربص
لحظةلك

لمحمائذكرهمئمومنوالنهار.الليللحظكمن
هم

فيالمستقرالمعنىهذاإلىدثروهووالساطان،الفلكمنفيه
حته

نفسهئجملئمالبصير.
منيخصرنا@فمن@لله:دبأسئذكرهموموفيهم

ينتظرمنهم،و@حدفهويهمه،امرهمأنليشعرهمجاضا؟،إنا@تهبأس

يجعلهمهذا@نلعلعليهم،مشفقلهمناصحوهو@ننمعهم؟مصيره

وهووالإحلاص.البراعةمأحذويأخدولهباهتمام،تحذيرهإلىينظرون

لا@فلاجاءإدال@هبأسأنئئعرهمأنئحلىل
ر

وأنهمعليه،مجيرولامه
ضعاف.ضعافإزاع@

العزةتأخذهالصيحة.إليهئرخهطاغيةكليأخذمافرعونيأخدهنا

نموفمنونقصاسلطانه،علىافتياتأالحالصالئصحفيويرىبالإثم.

لهوئاركة
وماارىماإلااريكمماةفرعونقالوالسلطاد:إالنموذفي

..(29أغافرالرشاثهسلإلاأهدبكم

@الصو@لهووإنهلافعا.وأعتقدهصمابأ،أراهماإلالكمأقوللاإنني

يرىوهلجدال!ولاشكبلاوالرشد
@؟!والصو@و@لحيرالرشدإلاالطغاة

يرىأنلأحديجوزوهليخطئون؟!قدأنهمأحديظ@بأنيسمحونوهل

طغاة؟!.كفواللموالارأيأ؟!رايهمج@ارإلى

واجبأعليهأنولجدهذا،غيرإيمانهمنيجدالمؤمنالرجلولكن

إلىيقفأدعيهالياجبمنويرىير@ه.ماالر@يمنوئبديوينصحئحذر

بإيقحقلوبهميطرقهوثمالطغاة.ر@يكانماكائنأيعتقدهالذيالحئيجيار

مصارععلىبلغتهاقلوبهميطرقونلين،ونرنعشوتستيقظتحقلعلهاآخر

وهيقبلهم.@الأحر@
فياللهببأسشاهدة

ةوالطغاةالمكذبي@@خد

مثل.@الأحز@يوممثلعليكمئخافإنيقمياأمن:@لذي@رقال

للعباد،ظلمايريد@تهوما@بعدهم.منوالذينوثمودوعادنوح@مدئ@

1،.3،03أغافر:



كانحزبولكل
و@حد:يومفييجمعهاالمؤمنالرجلولكنبوم.

فيو@حديوموهوالله.بأسفيهيتجلىالذياليمفهوالأحز@م@يومثلأ

يأخذهم)نماللعباد،ظلسابربدا@ته@وما..@@لأحز@تفرقعلىطبيعته

الله.بأيمبأخذهمبعدممومنحولهممنويصلحنوبهم،في

أيممنآخربييمئذكرهموهو@خرى،طرقةقلوبهمعلىيطرقثم
اثه.

يوم
القامة.

التناث@:بوم

إنيتم@وبا
يومعليكم@خات

@لتاد.
منلكممامدبرينئوئونيوم

@ثه@
لهفمادة@يضللومنعاصم.من

ك@،..3،2أغافر:هاد(من

للموقف.الاسيحئرون@لذينالملائكةيادياليمفلكوفي

ويناديالنلى.وأصحابالجةأصحابعلىالأعر@فأصحابوينادي

فالتناثيالجة..أصحابالناروأصحابالنار،أصحابالجةأصحاب

دبرمونسمبتهشتى.صورفيواقع
وتنرح@لتصايحظلعلبهئلقيالتنالا

مىالأصو@ت
هنا

كذلكوتتفقوخصام.زحاميرموتصؤرمناك،ومن
مع

منلكممائدبربنتونونيومةالم@ن:@لرجلقول
ا@ته

وقدعاصمأ..من

يومئذعاصمولاالفر@ر.محاولتهمأوجهنم،هولعندفر@رهمفلكيكون

للمستكبرينهناالصورأولىهيوالفر@رالفزعوصررةفرار.حينولات

والسلطان!.الجاهأصحابالأرض،فيالمتجبرين

لهفمادة@يضللومنأ
قولة@لىخفيةإشلىةفيهاولعلهاد،..من

اثه.هدىالهدىبأنوتلميحأشيلإلاأهديكممومافرعون:

يستحقمنوحقيقتهمالناسحالمنيعلمدلهو@له.هاديفلاأضلهمنوأن

الضلال.يستحقومنالهدى

كانفوتهومنيومف،منبمرقفهمئذكرهمو@خيرأ
عليهماميسى-

@ئكموقفوقفماوكيف@لسلام-
فلاالآيات،منبهجاععمومارسالتهمن

منهفكفوايوسف،بهجاعحممائصذقوهوموسى،منالموقفئكرروا

في
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رسرلأ،بعدهمنيعثلندلأ@@نمنبهماجزم@اويكذبو@رتياب.شك
يجيموصموفاوها

هذا@لمقال:ويكذبيوسفمنفترةعلىه

جاءكمساشكفيزلتمفمابالبينالم@تجلمنيوسفجاءكمولفدأ
@تهيعثلنقلتم:هلكحتى@ذابه،

@ثه@ئضلكذلكرسولا.بعدهمن
من

مقتابهرأتاهم.سلطانبغير@نه@أياتفيبجادلون@لذبنمرتاب.مسرتهو

جبلر،قبهرتلبكلعلى@ته@يطبعكذلكأمنوا.الذينوعد@ثهعند@

3،43أغافر:

يوصفرسالةفيها@لىئثارالتيالقرآنديالوحيدةالمرةهيوهذه

قدكانأنهيوسف،سورةمنعرفناوقدمصر.فيللقرمالسلام-عليه-

عزيز"أصبحوأنهفيها.المتصر@الأرض،خزائنعلىيكونإلى@نوصل

يؤخذقدماكذلكالسورةوفيمصر.صزراءلكبيريكونقدلفبوهومصرأ

قوله:وفلكمفكدا-ذلكيكنلمو)نمصر-عرشعلىجلسأنهمنه

تأويلهذاأبتياوقال:سجدألهوخزواعلى@لعرشأبويهورفعإ

1أيوسف:حقا،ر@مميجعلهاقدقبلمنرؤياي 0

المملكةعرشغيرآخرشيئأأبويهعليهرفعالذيالعرشيكونوقد

@لحكممكان@لىيوسفوصلفقدحالأيةوعلىالفرعينية.المصرية

المؤمن.إليها@لرجليثيرالتيالحالةنتصور@ننملكثمومنوالسلطان.

معقبل،منيوسفبهجاعع@يخماشكهمحالة
صبيوسفمصانعة

فيوهوبتكذيبهالجهروعدمالسلطان
لنقلتمهلك@خى@ؤاالمكان!هذا

@ته@يبث
يظهرونفر@حرالموته،@ح@وكأنما@ضرسولا،..بعد.من

في@رتياحهم
جا@معماصرغبتهم@لصورة،هذه

له
@لت@حيد@لخالص،من

لهتكلممماكبدوالذي

متفرقونرباب"ةالجن:صبيمعسجنهلي

بعدهمنيجيئهملنأنفزعميا9،..3أيوسف:@لو@حد@لقهار،@تهخير@م

يصدقثمينيءفيالمرءمابرغبوكثيرأرغبتهم.كنتهذهلأنرسول،

@لرغبة!.هذهيلبيتحققهلأنتحققه،
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فيوالإسراتالارتيابهذاالىيئيروهوهنالثدالمؤمنوالرجل

فيذرهممرتاب..مسرفهومنا@تهيضلكذلكفيقول:إالتكذيب

معهاجاءتهوقدعقيدتهفيمرتابمسرتكلينتظرالذياللهلإضرو

فيبجالمحللمنالمؤمنينومقتاللهبمقتمهاجهتهمفيثتد

وئنذدصحورة.ألعفيهذايفعلونوهمبرهانولاحجةبغيرا@هآيات

المتجبرين!التكبرينلقلوباثهبطمسوئنذروالتجبر،بالتكبر

ا@تهعندمقتأكبرأتاهمسلطانبيرا@تهأياتفييجادلون)الذين

جلىأ..متبهرقلبكلعلى@ته@يطبعكذلكأمنواالذينوعد

ال@هآياتفيللمجا@لينالمقتالفؤمن:الرحللسانعلىو@لتبير

حتىالمتجبرينللمتكبرينوالإضلالبرهان،بجر
موضعقلوبهمفييبقىما

للإدر@ك.منفذولاللهدى،

منالرعموعلى
قلولهمالمؤمنالرجل@خذالتيالضخمةالجرلةهده

بأنهتظاهرولكنهللحق.التنكرعلىئصرأضلاله،فيلرعودظلفقدبها،

وححتهالمؤسالرجلمنطقأنويبدومرسى.دعرىمنالتحققفيآحذ

منكانت
ومنفرعونيستطعلمبجثالوقعشدة

تجاهلها.معه

ليابننهامانيالرعون:)وقالجديدا:مهربالنفسهفرعونلاتخذ

@انيميسى.إلهبلىنأطلعالماواتأسبابائسباب.أبلغلعليصرحا
يهدوماالسيلعنوضذعمله،سوءلفرعونؤينوكذلككاذبا.لأظة

أغافر:+،+(..تباب!فيإلافرعون

لأنظرالسمو@ت،أسباببهأبلغلعليعالياباءليابنهامانيا

مهس@ىالهعنوأبحث
هكذاكاذباأ..لأظنه@وإنيهناك

فرعونيمهه

لدعئيقرفولاجهرة،الحقيهاجهلاكيوئداور،وئحاورالطاغبة
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ملكه.عليهاقامالتيالألماطيروتهددعرشه،تهزالتيالوحدانية

وتطلىلأ،@دعاءالنصجةوهذهالأدب،هذاعلىفرعونرذكانهكذا

علمتماالملأأيهاياوقالوسخرية:إوتهكماومدا@رة،ولبأ

لعليمرحأليفاجعلالطينعلىمامانيالينؤقديخري.بتهمنلكم

.(38القصص:أالكاذبين،منلأظنه@افيموس،إلهإلىئطلع

يتلقاهاكافرفداجرةكلمةكيري..@لهمنلكمعلمتماالملأأيهايا

سائدةكانتالتيالأساطيرعلىفرعونفيهاويعتمدوالتسليم.بالإقر@رالملأ

لاالديالقهر،علىثمللالهة.الملوكسبمصرسفي
أنلرأسيدع

يقولولكنهويموت،يحيامثلهمئرايرونهوهمئعئر.أنللسانولائفكر،

تعقب!.ولا@متر@ضدونفيسمعحنهاالكلمةهذهلهم

وهوموسى،إلهعنوالبحثالحقيقة،معرفةبالجد@ييتظاهرلم

أطلعصرحأليفاجعلالطينعلىهامانياليفؤقدةويسحر:يلهو
بأنهيتظاهرذاتهاالتهكموبلهجةيقول!كماالحماءفيإله@لى

معولكنهموسى،صدقفيشاك
إلىليصلوينقبيبحثالثكهذا

!@@لكاذبينمنلأظة@انيالحقيفة:!

أنوبعيدفرعود@دراكه.فهمهدايكونأدالاحتمالوبعيدص

وقدالساثح،الماثيالنحوهداعلىموسىإلهعنالبحثفيجادايكون

منمصرفراعةبلغ
الاستهتارهرإنماالتصورهذامعهيبعدحداالئقافة

@خرى.جهةمنوالتثبتبالإنصاتوالتظاهرجهة.منوالسخرية

حديثليالمؤمنالمنطقمطارق@ماملتر@حعحطةهذهكانت@ربما

المؤمن!.الرجل

فيوتجخحهصلاله،علىإصرارهعلىتدلالفروضهدهوكل

وهو.."السبيلعنوصدعمله،سحلفرعونزينوكذلكةجح@ه:
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الاصتقامةع@يميلالذيالمراءبهداالسيل،عنيصدلأنمستحق

السيل.عنوينحر@

والدمارةالخيبةالىصائربأنهوالكيدالمكرهذاعلىالسياقويعف

تباب،..فيإلافرعونكيدوماأ

ألقى@لرجلالإصراروهداالاستهتلى،وهذاالمراوغة،مذهوأمام

الطريقفيإتباعهإلىالقومدعابعدماصريحة،ئدويةالأخيرةكلمتهالمؤمن

الزائلة،الحياةهذهقبمةعنلهموكتالرشاد.طربقوهوالله،إلى

عذ@وحذرهمالباقية.الحياةنعيمإلىوثوفهم
مالهمولينالآخرة.@

في

أهدكماتبعونقمياأمن:الذي@وتالبطون:ومنزيفمنالثركعقيدة
د@ريرالآخرة@إنقح،@لديخاالجاةهذهإنماقومياالرناد.سبيل

القرا
1ر 0 حم@.3،8فر:غاأ0

الم@نالرجلذاهووهاالكريم،القرآنفيتفررتالنيالحقائقإنها

قم@ياةفرعونمهاجهةفييقرل)نهوملئه.فرعونمو@جهةفيئقررما
سيلأهدكماتبعون

9@لرضادسبيلإلاأهديكممومايقول:لحظاتمنذفرعونكانوقد

فرعونسلطانفيهايخشىلاالحقبكلمةالراضح@لصريحالتحديفهو

معهالمتامربنملأهولاالجبلى،
فيمافرعونصزيريوقارون.هامانأمثالص

يقال.

الدنياالحياةهذهإنماالدنياةإالحياةحقيقةصلهمويكشف

@ار@لقر@رأ..هيالآخرةصانثو@م.أولالهثباتلازائلمتح

والاعتبلى.المظرواليهاالأصلفهي

فلاشئةعملمنالقر@ر:إدارفيوالجزاءالحسابقاعدةلهمويقرر

فأولئكمؤمن،وموأثىذكر@ومنصالحاعملومنمنلها.إلائجزى



4أغافر:حسابأبغيرنيهايرزتون@لجنةيدخلون

السيئات،تضاعصولاالحسناتئضاعفأنافىفضلاقتضىفقد

منرحمة
طريقفيلهموالمرانعوللجر@ذبلضعفهم،وتقديرابعباد@الله

همفإفاللسيئات.كفلىةوجعلهاالحسنات،لهمقضاغفوالاستقامة،الخير

بغيرفيها@ل@هرزقهمالحاب،لحدالجنةبلىوصلها

الى@نر،يخدعونهالنجاة@لىيدعيمم@نالمؤمنالرجلويستنكر

ويا@ماستكار:أفيبهمفيهتف
@لىوتدعوننط@لى@لخاة@دعوكمليما

1،.4فر:غاأنار؟،@

الدعهةلينالفرقوماالرك.@لىدعوهإنماالنلى.إلىيدعحهلموهم

بالدعهةالدعيةفهوئبذلتريب.منقريبإنهاالنار؟إلىوالدعحةالركإلى

بهليلي@مابهو@ثركبا@ته@فرتدعوننيةالتالية:الآيةفيتعبيرهفي

2،.4فر:غاألغفلر!يز@لز@لى@نا@دعوكموأعلم.

بدعحمم)نهمستقيمة.واضحةلهمدعينه@نودعةدعحةبينوشنان

بوحدانيته،الرجودفيائارهتئمهدو@حداله@لىيدعيممالغمو.العزيزالى

علىاقلثووهوليغفر@م@ل!يدععوتقديره.بقدرتهصنعنهبدائعوتنطق

شيءفإلى@يالغفر،..@لعزيزبالغفران:!تفضلالذييغفر،أن

ئذعاتمنبهلهعلملاماإشر@كطريقعنبالثه.للكفريدعحنهيدعينه؟

وألغلى!.وأوهم

الأمرسلهملي@الركاءهؤلاءأنريبولايخريئمكمنويقرر

وأنوحد@المرذدثهو@نآخرففيولادنيافيلاشأنلهمولي@"شي

@لنار:أملسيكينونالادعاءفيللحدالمتجا@زين@لمسرفين

جرملاأ
ة.الأضفيولا@لدنيافيدعوةلهلي@@ليهندحوننيمافى

3،..4أغافر:@لنار،@صحابهم@لمرفينو@نمردنا@لى@ته.و@ن
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فيالرئيبةللحقائقال@ملالواضحاليادهدابعديبفىومادا

تلعثم،ولاترقدبلاوفلئهفرعرنمهاجهةفيالرجلبهاجهروقدالعقيدة؟
أمرهئفوضانإلايبفىلاالإعلان؟هداعنهفأعلنإيمانه،يكنمكانبعدما

كلمتهسيذكرونبأنهماياهممهدداضميرمماو@لاكلمتهقالوقدالله،إلى

هذه
ون)فستذكرأدثه:إلىكلهوالأمرالذكرى.فيهتنفعلاموقففي

4،..4أغافر:بالعباثهبصير@للهإن@لى@لته،@مريوأفوضلكم،أقولما

خالدةالحقكلمتهفرعونالمزمنسحلوقدوالحوار.الجدلوينتهي
في

نوقاهالحياة:أوبعدالأخير.الموقفهذابعد"لقطة"القرآن

سؤنرعونبألوحاقوا،مكرماسينات@لته
4أغافر:10@العذ@

المؤمنالرجلفإذابعدها.صفحةأولوعرضتالدنيا،طولتلقد

فلموملئه،فرعونمكرشئاتاللهوقاهوقدومضى،الحقكلمةقالالذي
فرعونبآلحاقبينماأيضا.لعدهافيماولاالدني@،فيشيءآثارهاسئصبه

سه@
العذ@

@.

فرعون@نمنهندركحيثوالوعيد..اتترمشهدعلىالستروشدل
قد

مصى
الوعيدئنفذ

الخادع:والبريقالزائفةالأبهة

ولائخيمهوعيد،لايئيهدعوتهفيالسلام-عليهاستمر

رتبرته..الإيمانإلىفرعونيدعودعيته،لرفيمضىنهديد،

معهئطلقوأنوالسمو@ت،الأرضخالق

ولكنإسرائيل.بني
الحقيفدهلموعناده.بتكئرهفستمسكألغمايتهول@أكانالجهولالطاكية

ئحفصولمشيئا،نفسهمنئغيرفلمظهر.الذي
بلوكبريائه،غر@رهمن

ويتفرال@مخة،وقصورهالعطيمبفلكهئباهيفأحدوطغيانا،عاداز@ثه



أنهئعلنومضىلر.منفيهمتحكموبمننعممنفيهلمايتقئب

لأحدبنبغيللاكماليهئتصرترأنهالئلكهذاصعب

لي@ئوازن@خذثمامر.برئيى@وعكليهيتعالىثن
ما

وبيننعيم،منفيههو

الأمينالنبيموسى

ها
والاستعبادالهوانع@وارتضتالذتةألفتالتيالجماهرهي

والمدلة.الكفرعلىويثبتهابالقوة،لئبهرهافرعونجمعها

سبيلأالحقيجدوقدالفعجزة،بالخ@ارقئؤخذقدالجماهيرولكن

زخرفهوفيوسلطانه،جاههفيفرعونيبرزوهناالمخدوعة.قلوبهاإلى

بينيروجولكنهسطحي،بمنطقالساذجةالجماهيرعقوليخلب@زيته،

والبريق.بالأئهةالمخدوعةالطغيان،عهيفيالمستعسدةالجماهير

الأنهارومذهمصرفلدليألي@قومياقال:قومهفيفرعونونادى،

1،..5الزحرت:أ0،0قبصرون؟@فلاتخي؟منتجري

مننجرياقيالأنهاروهذهمصرفلك@ن
قريبامرفرعون،تحت

السم@اتفلدفأماإليه.الإشلىةوتتحفهائبهرهاللجمامر،مشهود

قلوبإلىيحتجأمرفهوفيه-هباعةتساويلاومصربينهما-وماوالأرض

وبينبيةالموازلةوتعقدتحه،مزمة
الزهيد!.الصغيرمصرئلك

عونها،منالقربالخاحالبريقئغريهاالمستعبدةوالجمامير

الجيد!.العريضالكونيالملكذلثإلىعقرلهاولاقلوبهاولاتسمو

بالريقويستغفلهاالقلوبهدهبأوتلىيلعبكففرعونعر@ثمومن

ئين؟(يكادولامهينهوهذا@لذيمنخيرأنا)ئمالقرب!

..(52لزخرف:ا1

سطيةضاحبولاولا@ميراملكالي@موسىأنبالمهانةيعنيوهو

أنهلهذا@لىيثيرلعلهلممشهود.ومال
من

المهبن.المستعبدالشعبذلث



عنمعروفاكانلمااستغحلفهو"يبينيكادولاةأقوله@ما@سرائيل.شب

سفالهاللهاستجابفقدوإلااللسانجسةمنمصرمنخروجهقبلموص

عقدةواحللل@ريليويئرصدرالطاشرحربدعاه:إحين
لسانىمن

ببين.وعادفعلا،لسانهغقدةوخلت8،..2-25أطه:9فوليبفقهوا

ئلكلهالذيفرعونيكونأنبدلاالغافلةالساذجةالجماهيروعند

ومعهالسلام-عل!موسى-خيرأصتحته،منتجريالأنهاروهذهمصر

منال@جاةودعحةالنبوةومقامالحقكلمة
العذ@

الأليم!.@

3،..5الزخرف:أذهب؟(منئسورةعل!فلولا@لتهطإ

منهكذا.
منأسورةالرخيص!التافهالعرضفلك

تصدقفص

اللهأئدالتيالمعجزةالآي@تمنأكثرتسلىيذهبمنأسورةرسرل!رسالة

تتولجهالدهبشورةاإلقاءمنيقصدكانلعلهأمالكريم!رسولهبها

سلطان؟.وذاملكذاالرسولفيكونعالمح@هم،هذهكفت@ذبالملك،

3،..5الزخرت:أئقزنين،الملائكةمعهجاء)أو

كذلكخاحبريقلهآخراعنراضوهو
بهئؤخداخر،جفبمى

منأكثربهوؤخهمكروه،اعتر@ضوهروجيه!اعراضهأنوترىالحصاهير،

فاس@ين!قوماكفواإنهمفأطحوه،قومهناسنخصة

4،..5حرف:لزا1

@لجماهيريعزلونفهمةديهغرابةلاأمرللجماهيرالطغاةواستخفاف

ينوها،حتىالحقانقعنهمويحجبونالمعرفة،شبلكلعنأولا

روعهمفيويلقونعنها.ببحنونيهواولا
حتىالمؤلر@تمنثاعونما

@المؤثر@بهذهنفوسمتنطبع
بعداستخفافهميسهلثمومن

بهمفيذمبونقيادهم،ويليىذلك،
مطمئنين!.الشمالوف@تاليمينذات
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فامقونوهمإلاالمعلةهذهبالجماهيريفعلأنالطاغيةيملكولا

بميز@نبزنونولاالله،بحبليمسكونولاطريق،علىيتقيمونلا

ا

فيكالرصةبهمو@للعبو@ستخفافهمخداعهمفيصعب

ومنالريح.مهب
فيفول:لفرعونالجماهيراستجابةالقرآنئعئلما

قوماكفواإنهمفأطاس.قومهفاشخفإ

واعتد@ثهو@لغرصرالقوىبهوفمبوئهتانه،غؤهفيدرعونمضى

بها،فلعبعقولهم،استخفقومه،استخففقدبعيدأ..مذمابنفسه

و@ستعملونفكيرهم،لضمانر@لنلسفهو@لمحنكرا"دكفيتصرف

@يا@يها@لملأئناديه:الذيفهوالمستضعفشعبهعلىالرميبسلطانه
نفسهعلى@سرفإنهبلك@..8القصص:أ"يخري@لهمنلكمعلتما

الأعلىأربكمأناةإوقالوبغىوطغىالحدود،كلفتجا@زالناس،وعلى

4،..2زعات:لناأ@

المتطاولة،الوقحة@لكلمةالكافرة..الطاغيةفولةالقصةسياقيعرض

والجهالة..بالغرصرالمليئة

يخدعفماوانقيادها.@ذعانهاجماهيره،بغفلةمخدوعاالطاغيةقالها

شيءالطغاة
ما

تخدعهم
وانقيادها.وطاعتهاوفئتهاالجماهيرغفلة

)نماولاسلطانا.قهة@لحقيقةفيلابملكفردإلاالطاغيةوما
هي

فيجر!أعاقهالهوتمذفيركب!ظهرهالهتمطي@لذلول،الغافلةالجماهير

وتحني
لهوتتنلىلفيستعلي!رؤوسهاله

والكر@هةالعزةفيحفهاعن

وهذاأخرى.جهةمنوخائفةجهةمنمخدوعةهذاتفعل

يكون@نيمكنلافرد-وهوفالطاغية-@لوهم.منإلالاينحث@لخوت
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وعزتهاوكرامتهابإنسانيتهاشعرتأنهالوو@لملاييى،الألرتمنأقرى

هوفرد
يخدعهاالطاغيةولكنالقوةلاحيةسللطايخة@ك@

شئا!.لهايملدأنهفييممها

فيفرديطغىانيمكنوما
فرديطغىأنيمكنوماأبدا.كريمةأمة

لي
فيفرديطغىأنب@كنوماأبدا.رشيدةامة

بهوتؤمنربهاتعرف@مه

مندواحدنتعبدأنوتلى
رشدا!.ولاضرادهايمددلاخدقه

منقومهفيفوجدفرعودفأما
الغفلة

ومن
الذلة

منالقلبخهاءومن

الأعلى،..ربكمأناالفاجرة:إالكلحةهدهقولعلىبهجرؤماالإيمان،

ضعيفعبذأنهتعرفمفمنة،كريمةوايمةامةوجدلوأبداليقولهاكانوما

شيثا!.الذبابمنيستنقذلاشيئاالذباببسلبهوإنعلىيقدرلا

وقومه:موسابية

@راحوكبريائه،غلهائهفيولجوعناده،غيهفيفرعونتمادىلقد

يومكلففيالأفى..وألوانالعذاب،صنوتمرسىقومئدين
محنة

نلىلة.بليةيومكلوفيجديدة!

لاجئينفصجمااثذى،وألوانالظلمصنوفوتعددتالعد@ب،وكئر

يزالونلامماولينقدهمالجبلى،الكافرطغيانمنليحميهمموسى،إلى

الصلىخ.والتعسفوالتقيلالتنكيلسيجدونه

لقاءمشهدالستلىعلىالشاقويرفع
قومه.معموسى

ئحذثهمتهمه،معالسلام-عليهالنبي-مشهدعنالفرآنويتحدث
باحتمالفيوصيهموقدره،ولئتهرئه؟لحقيقةومعرفتهولغته،البيبقب

الياقعبحقيقةوئعرفهمعليها.بالثهوالاستعانةالبلية،علىوالصبرالفتنة،



اقهيتقونلصوالعاقبةعبادهمنيثاءمنيورثهاثهفالأرض@لكوني.

@لف@العذ@هذاانإليهشكحافإذاسواه..اح@@يخشونول!
بهميحلي

قد

بهميحلوهويأتيهم،أنقبلسلهمحل
حيثجاءهم،بعدماكذلث

يهلكأرربهفيرجاعهلهمأعلنآخر!لهيلوحولانهاية،لهلاتبدو

الخلافة:أمانةفيييبتليهمالأرضفيويتخلمهمعدوهم،

منيورثها@تهالأرضإنواصبروا،با@تهاستعينيالقومه:موصقالأ

1الأعر@ف.أللمتقين..!و@لعاقبةعاده،منيئاء 2.،8

الواقعولحقيقةتلبه.فيوإشراقهاالألوهيةلحقيقةلاالنبي"رؤلةإنها

منهايرجوهوماالإلهيةالشةولحقيتةفيه.تعملالتيوالقوىالكوني

ونبرلصاا

مووواحد،ملاذإلاالعالميقرثإلىالدعئلأصحابلي@نه

أنوعليهمالمتب@القويالوليوهووليوإلاالأمي@،الحصينالملاذ

وألاوعلمه.بحكمهيقدرهالذيالوقتفيبالنصرةالولييأذنحتىيصبروا

الحير..يعلمونولاالغيب،يطيعونلافهميعجلها،

يثاءيورثهاسوالمحهليها.ئزلاءإلاوقرمهفرعونومال@ه.الأرضو)ن

إلىالعالمي@،ر@إلىالداعونينظرللاوحكمته-سنتهوفقعباثه-مئ

الأرضديمكي@الطاغوتأنللناظرينئخيلالتيالأمورظماهرمنشيء

يطرثصممتىبقررالذيهوومالكهاالأرضفصاحبعنها..فزحز@غير

قلوبئحالجقصر..*@مالزسطالللمتمين..العاقبة

الذيرتقل@لهمئخايلولاالمصير.علىقلقالعالمشربإلىالداعين

باقي@..فيحسب@همالبلاد،فيكفروا

الكبيرالوجودلحقائق"النبي"رؤيةإنها
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بعدومنتأتيناأنتجلمن@رفيناقالوا.إسراثيل!،هيإسرائبلولكن

1الأعرات:أجئتا،ما 29)..

قبلأوذيناتبرم!منصراءهابمالتثيوإنهاظل!@ذ@كلماتإنها

لمنهاية!لهماتبدوحتىاث@ىهذاوطاللمحيئك.شيءوماتغئرمجيئك
النفشة.ومتاعبناالاناتة

ولمتججزعلمموسىولكنعاشيئأ.ئغنلمتنفعناشئا!لم

به،رجاعمموئعلقبالثه،ئذكرممنهجهعلىالكريمالبي

التحذيرمعالأرض.فيواستخلافهمعدوهم،هح@فيبالأمللهموئلؤح

ويستخلفكمعدوكم،يهلكأنربكمعسىقال:الاستخلاف..إفتةفي

1الأعر@ف:أنعملونأيهففينظرالأرض،في 2..،9

للصابرين،وعدصوفقتجريافه،ضنةفيرىالنبيبقلبينظرإنه

واستخلاتوأهله،الطاعوتهلاكاللهشةح@طمنويرىوللجاحدين!

بهملتحريالطريقإلهثفعأقحمهيدفعوحده.لالثهالمشعينينالصابري@

بربد.ماإلىال@هسة

لهم.ابتلاءموإنمالهمافهاستخلاتأنالدء-منذئعلمهم-وهو

جزافاولي@لهم!بذن@ئعذبهمفلازعموا-كماو@حباؤه-اللهأبناءأنهملي@

يهففينطرللامتحان:أاستحلاتإنهتوقيت.بلاخلودأولي@كاية.بلا

ولكنهايكون.أنقلشكودماذايعلمسبحانه-وهو-.@تعملون

ماالعيان،فيسهميفعالئرئحلسبألاوعدل@اللهسنة
مكوتهو

القديم.لعلمهالعيبمن

هالنداءالمؤمنونواستجا@
ذاهو

امنومنموسى

مىقلبلوهم
شب@هم!.لاسالقومشا@
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منذريةإلالموصأمنفماةالمفصولةالفصةعرإحدىوهذا

فيلعالفرعون)نويفتنهم.أنومئهمفرعونمنخوتعلىتيمه،
3،.8يون@:أين،لمر@لمنوإنهرض.لأا

منلموسىوانضمامهمإيمانهمأظهرواالذينأنالنصهذاويفيد

أنوالإسراثيليالحبمجمحمكةلاالصغار،الفتيانممكنوا)سرائيلبني

خوفاصمرسى،اتباععى@رثممفتتهممنيحشىكانالقيانهؤلاء

والأفلاءالسلطان،أصحبعندالمصالحفويقرمهمكباروتأئيرفرعون

@رعونكانوقد)سرائيل.منوبخاصةسلطةصاحببكليلخونالذين

حد،عديففلاالطغيان،فيئسرفاكانكماوجبروت،ضخمةسلطةفا

قاس.@جراءمنيتحرجولا

@نوملئهفرعونمنخوتعلىقيمهمنذريةإلالموسىأمنفماإ

علىدرسانالآيةوفي":(1)عبلىفضلالدكتررالأستاذالعلامة

والتمل:بالوقوفحريتانقصيتانبحقفهماالأهصية،منكيرقدر

بالطبع-والذرية-قومه،منذريةإلالمرسىيؤمنلمفإنهأولا:أما

مغزى،@ذ@إشلىةوهيالثابعنصرمنكانواآمنواالذينأنإلىلثر

وتلىيخها.الدعترحياةفيالعنصر@لفعالهمفالثباب

و)نمافحسب،لرعونخحنأسيكنلمالإيمانعدمفإدئانيأ:وأما

منكثيرأبدإسرائيل.بنيمنالذربةمذهملأ@يملئهممنخوفأكان

معيقفونالذلاستمرأواالذينالصتضعفين
معالحقوجهفيالطغاةالعتاة

فيأنيعلمونأنهم
ئداهنونولكنهمعنهم،@لفل@لكابرس@معأالحقهذا

مع
أشديكحنونبلذلك،

من
منالملأكانوهكذاأنفسهم،الطغاة

2@لفرآني@لقصص(1) 5
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معلموسىالإيمانوبي@ياتهمضبينيحولردإسرائيلبي
هولرعونأن

غلاالذي
سؤيسومهمكافىالمسرفي@.منوكانالأرصلي

فما@العذ@

لنالتيالذليلةالتسعيةولكنهامعه؟وقوفهمسالفتضعمونهؤلاءيحي

اآمنوالذينهؤلاءإلىالسلام-عليهم@س-ويلتفتالبوار،ثارإلائحثهم

له

@خرع@جهةمنوملئهمجهة،من@رعودوخولي@،نلىي@بي@وهم

المين..القويالحقدر@همئعرفهم

علىوئئحتهاالقلوب،وئطمئنالمخاوف،يرجحإيحانمنبدلاوهنا

إليه.تنحازالذيالحق

كتمإننوكلوافعليهبات@أمنتمكنتمإنقومبا)وقال

ثلا،..أيون@:@ه@ملين

يضافالذيالقوةوعنصرومقتضاه.الإيماندلالةال@هعلىفالتوكل

وقدوأثت.أقوىهيفإفاالطيالجبروتأمامالصعيمةالقلةرصيدإلى

هذامقتضىافهعلىالتوكلوجعلوالإسلام.الإيمانموسىلهمثكر

الاعتقادمقضىوذاك..
دي

والعملخالصةلهالنفسإسلامومقتضىالله،

بما

على)فقالوا.دبيهم:لسانعلىالإيمانلهتافالمؤمنون

توكلنا@..اته

للقومفتنةلاتجعناربنالالدعاء:،افهإلىتوجه@اثمومن
ر.أيود@الظالمين

القميمكنألابهمقصيالظالمينللقومفتنةاللهيجعلهملألاوالدعاء

أدعلى@ليلباللهالمؤمنينمنتمكنهمأدالقومفبظنسهم،الظالمين

اشدراجآهذاويكونالمؤمنون!وهزمانتصرواولدلكأصحهمعقيدتهم

مىلهم
أناللهيدعونلالمؤمنونص@لالهم.فيلبلجواوفتنةالله

منيعصمهم

1 5



فيأصرحالثاليةوالآيةالظالمين.لاستدر@جولوعليهمالظالمينتسثط
المطلوبة:النتيجة

..(86أيون@:ين،الكافر@لقوممنبرحمتدونجناأ

منلرحيتهينجيهموأنالظالمين،للقملتنةيجعلهمألاافهودعرمم

علىهو@لطبلبهوالتقوياللهعلىالاتكالينافيلاالكافرين،القوم

يثبتولكنالبلاععيتمنىلاوالمؤمنالله.إلىوالاعتمادبالاتكالالتوجه

عنداللقاء.

منو)يمانالأولى،الجولةبعدالاننطلىفترةوفيالتمز،هذاوعقب

خاصةبيوتأإسرائيللبنييتخذأنهارودوإلىإليهالمحهأوحىبموسى،امن

الوقتليمصرمنللرحيلاسنعدا@اوتنظيمهملفرزهمونلدبهم،

بحصروالاستئلىنفوسهم،وتزكيةبيوتهم،تطهيروكلفهمالمختار.
ةاته

واجعلوايونا،بمصرلقومكماتبوءاأنو@خبهموسى)وأوحينا@لى

..(87ةأيون@@وبثر@لمؤمنبنالصلاة،وأقبمواقبلة،يونكم

معأوهماالنظاية.التفةجو@رالىالروحية@لتعبئةهيوتلك

ولقدوالفقات.المعاركقبيلوبخاصةوالجماعك،للأفرادضرصريتان

اللحظةهدهإلىترالماالتجلى@ولكنالروحيفالتعبئةبهذهقومبستهين

يدفيالحربيةالأثاةوأنالمعركة،@يالأولالسلاحهيالعقيدةبأنتىء

فيكثيراشيئأتلىيلاالعقيدةالخئرالجندي
الدة.ساعة

فيهالهماليكونالمؤنةالعص@ةعلىاللهيعرضهاالتيالتجربةوهذه

خاصةليست@سهة،
إيمانيةتجربةفهيإسرائيل،ببني

فاتأنفمهمالمؤمنونيجدوقد
الجاهلي،المجتمعفيمطارصنيوم

كانوكدلثالبئة-وانتتالناس،وفسدالطاغوت،وتجبرالفتنةعمتوقد

إلى@مور:اللهيرشدهموهاالفترة-هذهفيفرعونعهدعلىالحال
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فيأمكنماوشرها-وقساثمابنتنهاالجاهليةاعتزال-
وتجمعذلك-

وتدربهاوتزكيها،لتطهرهانفسها،علىالئظيفةالخبرةالمؤفةالعص@ة

لها.اللهوعديتيحنىوتنظمها،

مساجد.المسلمةالعصبةبيوتواتخاذمعابد@لجاهليةاعتزال-

علىلربهاعبادتهافيهاوتزاولالجاهلي؟المجتمععنبالانجزالفيهاتحس

الطهور.العبادةجرفيالتنظيممننوعاذاتهابالعبادةوتزاولصحغ،نهج

البينات:والآياتالموقظةاللمسة

وعيدهفرعونونفذجبروتهم.في@فنوملؤهفرعونمضىلقد

يحتملونوقومهموسىمضىولقدالشاء..واستحياالرجالفقلوتهديد@

عندماوعندئذ..الابتلاء..علىويصبروناثه،فرتجويرحون@،العذ@

@رضيةوقوةالصبر.يقابلهوطغيانالكفر.يقابلهإيمانالمرقف:تمخض

الضتجئرينبينسافرةتتدخلالكبرىالقوةعندئذ@خذتالله.تتحدى

ين؟برلصاوا

يخذكرون،لعلهم@الئ@ر@منونقصبالنفرعونالئخذناولقدأ

1لأعراف:اأ 3

السنين!وإ..@الئمر@ونقص@لجدبالتحذير)شلىةإنها

فيئطلق
مصبر،@رضفيوهيو@لقحط.والثدةالجدبسنيعلىاللغة

وتثيروتهز@لقلوب،النظر،تلفتظاهرةتبدوالمعطاء،الفثمرةالفخصبة

يستخفهموالذينالطمكوتأنلولاوالتفكرةإلى@ليفظةوتدعوالقلق،

ثينعنبفسقهمالطاغوت-
ولا@نيتدلرواأنبريدونلافيطيعونه،افه-

لاو@؟الثمر@ونقصالأرضجدبفيافهيديرواأنيريدونرلايتفكروا،

مناكبأنيعترفواانيريدونولاووعيده.ووعدهاللهشننيتذكرواأنبريدون

العلاقةهذهلأنالعمية..الحياةوواقعياتالإيمانيةالقيمبينوثيقةعلاقة

وهمالغيب..عالممن
الواقعصراءيرواأنمنقلبأو@جهلحسأأغلظ



@ناشيئا!تحسه-ولاغبرهنرىولاوتحسهالبهاثمنر@هالذيالمحسويى-

المشيئةوفقالجلىيةاللهشنةإلىيتفطنمالمالغبعالممنشيئارأوا

بنياي@لهاعلاقةلاالتيالعابرفالمصادفاتإلىنسبعنماد@الطليقة،

الدائرةالوجود

اثهرحمةعلىالد@تةالم@ظةاللمسةإلىفرعونآلينتبهلموكذلك

أفسدتقدوخر@فاتهاالوثنيةكانتويفجرون.يكفرونوهمحتىبعباثه-

ماوقطعتفطرتهم؟
التي@لصحيحةالدقيقةالنوامي@ث@ثر@وبينبينهم

علىئدركهاولايراهالاوالتيالناس؟حياةتصزفكماالكون@هذائصرت

لمالوجودهذاأنئدركونالذينصحيحا.إيمانأبالثهالمؤمنونإلاحقيقتها

صا@تة..صارمةقوانينتحكمهإنماعبنا،بمضيولاشدى،ئخلق

المحفهكب"تنكرلاعقليةوهيالحقيقية.العلميةاالعقليةهيأوهذه

بينالعلاقةئنكرولاث"الغيبية9والحقيقية،العلمية!"بينتعارضلالأنها

يريدالذييريد؟لماالفعالا*صراع@الأنالحياة،وو@قعياتالإيمانيةالقيم

منهميريدوهو@لإيمانعباثهمن
منلهمبسنوالذيالأرض،فيالخلافة

قلهبهمحركةبينالتنلمقليقعالكونيةالقوانينمعمايتنل@مقشريعته

الأرض..فيوحركتهم

@لثه،ثينعنوفسقهمكفرهمبينالعلاقةبلىفرعونآلينتهلم

في.@الثمر@ونقصبالجد@@خذهموبينالله..لعبادوطلمهموبغيهم

تر@حر@لحمسبتفيكله@لسمكر@لبرعيو@ي@رسا@لنيحي@في@لغ@عنلما@صت(1)

تماكا!"@ل@ية@نايقول.رومبا@لا@درنبىحروسو@بحدمى@لفرد@لربر@

بلحبىا@للدومو@لرجل
بد@نه@قلةص@لس@ها@ويكر@لنيب@@للية،1@حنزاكة@

لما@لا@لقامرة.
بر

عا@نر؟اتحاك@!لها@ر@ثة@لي@لطيحةا"منه

و@ههار@لانحاد@لسيمينيلي@ثيكيةهارت@لؤد@لعنريى@من@نيكمطلعوفي

و@نبالحلبد@لئشندا@لياد@لد@ن@و@لرمم@@



إلاأهلهاإعالةعنكلتهاتنقصولاوالعطاعابالخصبتميضالتيمصر

يتذكرون!.لعلهمبالابتلاءوأخذهمأهلهالفسوق

والفادالغفلةفيوأسرفواطغها،وقدوملئه،فرعونتنبيهاثهأرادلقد

ثمراتهم،فمقصتالعيش..وضيقوالقحطالجوعصبش@فأخذمم
يتذكرون..لعلهمالمحنبهذهاثهأصابهمزروعهم..وقلت

والبركات..@الخير@بلادوالنماءالخصببلادومصر

والحبو@..الأثماربلاد

عليهيوس@-عهدفيالمجاعةأيامبعيدةبلاداانجدتقدومصر

وأهلالمأهلانجدت

منغوهوزروعهموشسقيمصرأرضيرويالذيهوولروعهوالنيل
لأهلها..والخبرالسعادة

غنيةمصروأنالرزقمماحهوالنيلأنيظنونوملئهفرعونوكان

يا@م)قال:يقول:الطاغيةذاهوفهاكلوعنالمطرعنبالنيل
تبصرون،ئفلاتحتي؟منتجريالأنهاروهذهمصرفلكلي@لي@

..(51الزخرفأ

ئغلقالحواس،ئعطلالئتجئروالطاغيةغمىإنه

مطموس

عندهوحدهفالثه
ويقدر..لاءلمنالرزقيبسطوهوالرزق،مفانيح

بأمره..ويفيضبأمرهيحريالنيلوأد

أقرارالأرضجعل)ئفنو@جراهاالأنهارشقالذيسبحانهلهو

فيهاوجعلادضمدالذيوهو0إ61.0النمل:أأنهارا@خلالهاوجعل

البحرفيلتجريالفلكلكم)وسخر..(3الرعد:أوأنهارا،رواسي
.(32إبراهيم:أالأنهار@لكموسخربأمره
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فيوف@بماؤهففاضاليلئمرالخالقل@هفاثمر
محاعة.بعدمجاعةوكانتحبوئهمونفصت

فاستحبياالفدىلهماللهوأرادالأيكعليهمعميتلقد

والتدبر.النظرعنبهميقعدالذيوالإصرارالعنادإنهالهدى..علىالعمى

تبرزهاأنبعباثهاثهرحمةشاتالتيالظاهرةلهذهينتبه@الم

طبيعيأحقاحس@ماوالرخاءالحنةأصاستهمبناكانواولكنهملأعيهم.

وسموسىشخإلىهذالواوالجدبالسيئةأصابتهما@تلهم!
معه

يطيروايةئصبهموإنمذه!لناقالوا:الحنةجاعتهمفإذا

1الأعراف:أمعم@ومنبموسى 3.،1

سبحانه-يده-ترىلافإنهابالثه،ال!@مانعنالفطرةتحرفوحين

.@والأحد@الأشياءلهتثأالديقدرهترىولاالوجود،هذاتصري@في

فتف@النافذة.الثابتةالكونيةبالواميروحساسيتهاتفقد@ثواكهاوعندئف
ر

وتهيمترابط،ولاقاعدةولابيهاصلةلامنعزلة.مفصلة@تفسير@@الحوا@

وفقتحتمعولاقاعدفعدتتقيلاممرقق!ملتولةدروبفيالخرافةمع

ص@ا!العلمية"الاشتراكيةصاحبخروفرفقالهكالذيوذلكنظام-

الدي@يقولوكماوالغلات!@الثمر@نقصتعليلليلهم"الطبيعة!9معاكسة

معيمضون
الأحداث..هدهمثلتعليلفيالفذعاةالعلمية،"هذه

وهم

أنها@هوقدرال@هعيباستنكاربعديدعيم@وفيهماثه..قدرينكرون

المحة!.دالإيماناصولينكروهو@مسلم"

هيئصيبهمالتيالحسحة@الأحد@ئعللونوآلهفرعونمضىوهكذا

موسىبثؤمهيئصيمهمالتيوالسئةيستحقونهاوهمحطهمخسنمن

ومن
ومنعليهم،معه

ديلاالتطير،وأصلرأسم!تحت
كانماالعربلغة

وقدرهاللهشربررادعنوئعدهموشركهموثنيقمفيالجاهليون
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فهئجهطاثرع@إلىجاءأمرأ،أرادبنانهمالرجلكانفقديز@رلونه..

الذيالأمرفيومضابذلكاستبشرالسفح-وهويمينه-عنطلىفإذاعه،

عنالطائرطارا@@ئريده.
@رجعبهلاعمالارح-وهوشماله-

عزتمعما
العلي!9التفكيرمحلهو@حلالحرافى،التفكيرهداالإسلامفأبطلعليه!

والىالوجحد.فيالئابتةافىسن@إلىالأموروأرجعالصحيح-العلمي-

علىالأموروأقامفيها،تتحققمرةكلفيالسن@هذهيحققالذياللهقدر

فيوترضعوجهده،وحركتهوعملهالإنساننيةفيهايحسبداعلميةاأس@

النافذ@ل@محيط:وقدرهالطلبقة،الإلهيةالمشيئةإطارفيالصحيح،موضعها

1الأعرات:أ@يعلمونلاكثرهمولكنا@ه،عندطائرهمإنماألاأ 31)..

ماإد
ومناثه..امرمنإنهو@حدكلهمصدرهلهميقع

هذا

تصيبهمالمصدر
)ونجلوكمللاشلاء:السيئةوئصيبهمللابتلاء.الحنة

3الأنبياء:أ@ترجعونوإلينافتنةوالخيربالثر
ويصيبهم

النكال

فيوقدرهاككيبئنكرونكالذينيعلمون..لاأكثرهمولكن
المعاكسةالطبيعةإلىينسبوني@وكالفا"العلميةالعقلية"باسمالأيامهذه

يعلمرن!.لاوكلهموكلهمكذلك!!!4العلميةالاشتراكة"لاسم

ويزيدهمبالإثم؟العزةتأخذهمغتوهم،@يلرعونآلويمضي
وعنادأ.شماساالابتلاء

بمفمنين،لكنحنفمابهالتمحرناآيةمنبهتأتنامهما)وقالواة
1الأعرافأ 3 20)..

ينظرأنيريدولابرهان؟يرقهولاثتذكرةتروضهلاالديالجموحفهو

قطعاالبرهان-يواجهأنقيالتكذيبعلىالإصراريعلنلأنهيتدتر،أنولا

وهيالبرهان!-علىللطريق
يدفعهمحينالمتجثرينئصيبنفسيةحالة

ومصلحتهمهحاهمبينماويطارلمحصمالبينة،ونجبههمالحق؟
كلهوسلطانهم..وئلكهم

والدلي@!.والبيةالحقحطبكيرآخرجانبدي
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عليهمفلىسلنالوسائلها@لجارة:أسافرةالكمرىالقوةتتدخلعدئذ
1مفصلاتأياتو@لدم..و@لضفادعو@لفمل،ا@و@لجر@لالوفان، 0 0

1ف:عر@لأاأ 3..،3

ئئسقةالدلالة،واصحةآيكوالاشلاءللإنذ@ر

@،الخطو@

السابقة.سهااللاحقةوتصدقالأخرى،منهاالو@حدةتتغ

مفرقة.جاءتهمالتيالضفصلة،الآيكتلكمناالسياقجمعولقد

ميسإلىيطلبرنمرةكلفيوهمو@حدة.واحدة
@نالبلبةصغطتحت

معهبرسلواانويعذونهةمنهالينفذهمرئهلهميدعو

انجاهمبناائلإسبني
عنهمرفعذاطمنها،

لدفعه:لهمقللاالذي@لحذ@ب،@يالرجز،هذا

عهدبماربك-لناالحميسىياقالرا:@لرجزعلهموقعولماة

معكولنرسلنلك،لنؤمننعا@لرجزكنفتلئنعندك-
إسرانيلأبني

1افلأعراأ 3 4

رفعتجلفيهكلواماإلىويعو@ونعهدهم،يخقضونمرةكلوفي

لهم:المقد@رإلى@حلهمتأجلهمفياللاقذروفقعنهمالعذ@ب

كشفنافلماأ
ينكثون،3بفابالغوه-هم@لى@جل@لرجز-عنهم

1ةالأعر@فأ 3..،5

وقعوكأنماو@حدة..مرةجاءتهمكألماكلها،الآيكالسياقجمع
النكث

نهايتهاوكفتو@حدة،كالتكلهااقجلىبأدفلكو@حدة.مرةمنهم

كذلك.و@حدة
فيهايجمعللقصصالقرآنيالعرضطرقمنطريقةوهي

القلبانذلثلتماثلها@لنهاياتفيهويجحعتماثلهاةالبدايك

شيئا،منهايمدلاو@حدة؟وكأنهاالفنوعةالتجاربيتتقىالمطمصالمغلق

عرة..فيهايجدولا

ععش@القرآنيالنصلا@راءفليىالآيات،هذهوقعتكيفلأما

نصوفي.عها@ور-@ثه-رسولبل@المرنوعةالأحاديتنينحدولم
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شيءإلىلناسبيللا@لمواضع.هذهمثلفيالقرآنيالنصحدودعندنقف

الإسرائيلياتمنتحرزاوذلكالصحيحة.@و@لسنة@لكتابطريقمنمنها@لا

معتسربت-والتيلها؟أصللاالتيوالرواياتوالأقوال
@لىالأسف-

منو@حدتفسيرمنهاماينجوحتىكلها،القدبمةالنفممير
التفلسير،هذه

كثيرابنوتفسيرقيمته-نفاسةعلىالطبري-جريرابنالإمامنفسيرأنوحتى

قدره-عظيمعلىكذلك-

لبم
منينجحا

الخطيرة..الظاهرةهذه

وعنعباس،ابنعنالأياتهذهثأنفيشتىرواياتصردتوقد

جريرابنجعفرأبورواهاإسحاق..ابنوعنقتادفوعنجبير،بنسعبد

منها:و@حدةوهذهتفسيره.وفيتاريخهفيالطبري

بنجعفرعنالقمي،يعقوبحدئناقال:حميد،ابنحدثنا9

معيأرسلةلهقالفرعونموسىأتىلماقال:جيربنسعيدعنالمجرف

فصبالمطر-وهوالطوفان-عليهمافهفلىسلعليميفأبى)سرائل،بني

@ثحلموسى:فقالواعذابا،يكونأنفخافهاشيئا،فهعليهم
أنربكلنا

معكونرسللكفؤمنالمطرعنايك@ف
فلمربه،فدعاإسرائيل!بني

معهبرسلواولميؤمنيا،

ئنبتهلمشيئاالشةنلكفيلهمفألتإسرائيل،لني

افىفأرسلنتمنى!كناماهذافقالوا:والكلأ.والثمرالزرعمنفلكقبل

ئبقيلاأنهعرفواالكلأفيأثرهرأوافلماالكلأ،علىفسلطه@الجر@عليهم
ونرسللك،فنؤمنالجر@دعنافيكشفرلكلناموسى@دعيافقالوا:الزرع.

معك
فكفربه،فدعاإسرائيل!بني

ولميؤفوا،فلم@الجر@عنهم
معهيرسليا

فداسو@إسرائيل!بني
ا(@

قدفقالوا:البيوت،فيو@حرزوا

يخرجالذيالس@ىوهوالقمل-عليهماللهفلىسلأحرزنا!
فكانمه-

فقالوا:أقفزةثلاثةمنهايردفلاالرحىإلى@جربةعثرةيخرجالرجل

بو@للدو@،رلامكياق@،لال@دوا"لخر@يا؟
ق@رة@رلعة@
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معكونرسللكفن@نالقمل،عنايكثمفربكلنا@ثحيامومى،

فكشفربهفدعاإسرائل!بني
معهيرسلوافأبوا@نعنهم،

إسرائل.بني

@@فرعون،عدجال@هوفبينا
تلقىمالمرعون:دقالضفدع،نقيقسمع

حتىأمسيافماهذا؟!كيديكونعسى@نومافقال:هذا؟!منوقومكأنت

ويهمالضفاثح،فيذقهإلىيحلسالرجلكان
فيالضمادعفتثبيخكلمأن

@دعلموسى:فقالوافيه.
لكفنؤمنالضفادع؟هذهعايكثفربكلنا

معكونرسل
فكثمفإسرائيل!بني

عليهماللهفأرسليؤموا.فلمعنهم

ثماوحدوهأوعيتهم،فيكانماأووالأبار،الأنهارمناستقهامافكانواالدئم،

ط!سر@لناولي@بالدم،أبنليناقدإناففالوا:فرعونإلىفكواعبيطا

أوعافينجدلاونحنسحرنا،أينمنفقالوا.سحركم!قدإنهةفقال

شئآ
ايحموصيافقالوا:عبيطأ؟@مأوجدناهإلاالماءمن

يكث@فربكلنا

معكونرسللك،فن@نالدم،هذاعنا
فكثفربه،فدعاإسرائيل!بني

معهيرسلهاولميؤمنهافلمعنهم،

اثيل!.إسبني

لاالاياتهذهبهاجاع@التيوالصورةكان..ذلك@يأعلموافى

فيبقذر@لىسلهاسبحانه-فاث@-الآيئ.هذهطيعةفيئؤثر@خترفها

لعلهمبالضراءالئكذلينآخذفيشنتهوفقئعينين.لقومابتلاءمعين،وقت

استخفافوعلىوجاهليتهم،وثنيتهمعلىفرعونقمكان

عهدبماربهليدعوالسلام-علبهموسى-إلىيلجأونلفسقهم،بهمفرعون

تنكثذلكبعدالحاكمةالسلطاتكفت@دالبلاء..عنهمليكشفعندمه

اقهربو@ةسوتفزعللبشرةفرعونرلويةعلىتقوملأنهاتستحيب..ولا

معناهفلثأن@@لهم.
لرعونحاكميةعلىيقومالذيالحكمنظمهدم

علىالآفاتئملطالمحهفإنالحديثةالجامليةأهل@ماافه!..حاكميةلا
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الزروع@صحاباحس@ذاالتة!اللهيرجعوا@لىأنئريدونللاثزروعهم

فياللهبيدالفلاحينمن
فيحتىوهو@لشعور@لفطريالأفات،-هذه

فيالكافرةالنفحم@
أنبالدعاءافهواتجهوا@لىوالئدة!-الخطرصاعات

الاتجاههذاالكاذبة:"العلمية!"اصحابلهمقالالبلاعماعنهميكشف

وأشنعأشدكفرإلىليرثوهممنهم!وسخرواعليهمونندرواكيبية!!"خرافة

الوثنيي@!.كفرمن

ورحمة:نعمة

دله،@لى@يدعحممالسلام-عليهموسى-والنبيالرسولوجونعمة@ن

يؤمنون؟.لالهمما@لتصور..فوقنعمةبكلامه..رئخاطبهم

ترىعليهم@لئكدثه@وايات@لنجاففرصلهمئتاحعليهمحرةيا

وهم

فىيكثمفالاتجلاءولكنالابتلابتجلوملئهفرعهنحقيقةيعلم

أأاللهرحمةشاعتوقدفيحاسبهم.الله،لعلممكثوفموماالواقععالم

رسولالهمإنما@رسلوكفرهم..وطغيانهمطلمهمعلىوقومهفرعونيأخذ

أفئدليوقظ
حتىمعذبينكناوماالباهر@تأوالمعجز@تالأيكتومعه

منرحمةوهي5،..1الإسراء:أرسولأ!نبعث
انوملئهفرعونبلىالله

مقتدر.عزيز@خذيأخذه@نقبلالعبادبلىيعذر

@را@نط@@نيم:@لرسوجل@ممفرعون،قمقبلهمفتناولقدة
8،..1،71الدخان:@@مينأرسوللكمإنيا@ته،عباد

يكونقدلقومهالرسول@رسالأنإلىالقلوبلإيقاظقولةلممةإنها
ونيستكبروهمالزمان،منفترةبينللمكذبينوالإملاءواتلاء.فتنة

وأنوابتلاء.فتةكذلكيبهونقدمعهوالمؤمنينالهرسولوئؤفونالله،على
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يكونقدهدايتهمديصرجائهعلى@ناهمحلمهواستنفاذ@لرسول)غضاب

المنديد.والبطثىالألبمالأخذصراع@

ئقرى،سحرالاهذاماقالوا:بياتبأياتاميسىجاصمفلماأ

..(36القصص:أالأولينأأبائناليبهذاسمعناوما

ميوكأنما
مكةفييكليهرو-لمحمد-المشركونيقولهاالنيالقولة@ف@

الأولينا.أباثنافيبهذاسمعناومامفترىسحرإلاهذامايومذاكأ

المكرصرةالممواةدفعه.يمكنلاالذيالواضحالحقفيالمماراةفهي

أنهبذعون)نهم.@الجو@فأعيا@لباطل@لباطلالحقو@جهحيثما
ولاسحر،

الأولين!.آبائهمفيبهيسمعحالمعليهم،حديىأنهإلاحجةلهميجدون

وهم
القولبهذائلقون)نماببرهان،نيذلىولابحجة،يناثرنلا

ى.ثحويدفعولاباطلايبطلولاحقايحقلاالذيالغامض

فأما
اا@ه.@ل@وبينهمبينهالأمرفيحيلالسلام-عليهميس-

بماريكمايملىونهمإنمافيعطيهم،ثليلاطلبياولاللفشها،بحجة

والإعر@ضأولىفالاختصارزمان،كلوفيمكانكلفيالباطلأصحاب

اثه:إلىويهمبيةاثمروتركأكرم،

منىبالهدىجاءبمنأعلم@يموسى:وقالأ
عده

لهتكونومن

كث@...أ@لقصص:@لظالمون،يفلحلاإنه@لدار،عاتجة

ناصعذاته@لرقتوفيئصرح.ولافيهئلفحمهذب،فح@رد@وهر

فربهو@لباطل.الحقينلمو@جهةا"عافبةإلىوالطمأليةبالثقةمليءواضح،

نيلنوالظابالهدى،جاءلمنمكفولةالداروعاقةوئداه،بصدقهأعلم

الأمور@حيانامرظو@بدت@نتتبدل.لاالتياللهشنةيفلحون.لاالنهاية

نبيكلبهاوي@جهقومهميسىبهايواجهاللهشةالاتجاه.هذاغيرفي

قومه.
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بالنعمةوابتليناهم..(17الدخان:أفرعونا@مقبلهمفتناولقدأ

اءالئروأسبابالرخاء،فيوالإملاءالأرض،فيوالتمكينوالسلطان،

لاوا

منطرفأهذاوكان..(17الدخان:أ9كريمرسولوجل@صم

منهميطلبلاالذيالكريم،للرسرلاستجابتهمنوعبهينكفالابتلا"

وإلادلا،شيءكليؤدواأنإليهمويطبالله،إلىيدعوهم)نمالنفه؟شيئأ

افه:علىبهيضنونأنفسهم@فو@منشيئايستبقوا

إفياتهعلىنعلواوألا@مين.رسوللكم)فيا@تهعادئثوا@لطنرأ

تطيانيبسلطانأنيكم
تؤمنوالم@اننرجمون.أنوربكمبرممط

1-18لدخان:ا1فاعتزلون،لي 21..

عليهموسى-الكريمرسولهمبهاجاءهمالتينلكقصيرةكلمات)نها

والاستسلامواث@اءالاستجابةإليهميطلب
انللعبادينبغيوماعباله.همالذينفه.المطلقالاستسلامالمطلق

أنهعلىالبرهانومعهالرسول،إلهميحملهااثهدعئفهيالله.علىيعلها

لهتذعنالذيالمبين،والسلطانالقويالبرهاناليهم.اللهرسول

علىاستعصهافإنيرجمحه.وأنعليهيسطوأنبهويعوذبربهيتحصنوهو
وذلكويعتزلوه.يفاصليأنإليهمويطلبويعتزلهمئفاصلهم@والإيمان

فهوالنصفة،يقبلقلماالطغيانولكنوالممالمة.والعدلالضفةمنتهى

الحقوجؤصيرهب

اللهأرسللقد
صبقوةمزودأبالأياتموسى

فرعونإلىوسلطان،ال@ه

لي@مطي@يعاد@لثىلعرا@لي@نةلفرلهآحرتمبرماك(1)
ث@عاد@

@و@

منا@رمل@نكقطه:!@للك@ر@لحم@للحرةتححرودولا@ليئر3
لاو@سرايخلفي

تحمبهم،



@لىمي@نوملطانبآيانناميسىئرسلناولقدقومه:أ@وكبر@السلطانفي

6،..4لزخرت:اوملئم@1عونفر

والاستكبلى:والإصراربالعناد@رسولهافهاياتوملئهفرعونوتلقى

فاش@روابآياتاوملئهفرعون@لىوموونميسبعدهممنبثنا@ئم

من@لحقجاسمفلمامجرمين.قوماوكنوا
لسحرمذاإنقا@:عندنا

ثلا(..أيون@:57،مبين،

المفصلة@الابتلاء@منوملئهنفرصبها@أخذماإلىالقرآنويثير

قوماكفوا)فهموقيمه.فرعون@لىأياتنعمفيعديدة:سورفي

هذاقالوا:ئصرةأباتاجامتهمفلما
بهاوجحدواسحر

@لمفدبنأعاقةكانكيففانظروكئوأ.خملماأنفهمو@ستيقننها

منكلليبصرهحتىالحق،عنالكاشفةالعد@الكثيرةالأيات

وتقهصمالناسئبضرفهيمبصرة،بأنهانفسهاالآياتمذهويصفعينان.له

ومعالهدى.بلى
سحر)نهاعنهاةافقدهذا

من@لحقجاعممنلماأ
بين،لحرهذابنقالوا.عندنا

الجريمةشناعةليصورعندنا"..)منالتحديى..بهذا..(76أيون@:

عنتالوهنيما
منالصادرالحقهذا

اثه..عند

معيستندلاالذيالتجحالتوكيدلهذا
هذاإندلع..أإلىهذا

جميعفينعليهايتعلىفواحدةحملةكأنهمامبينأ..لسحر

تباعدعلىالقراد،فيعهمخكيكماقرل@،مسركرقالدهكذاالعصور!

مالعدوعلىوالمكان،الزمان
القران!.ومعجزةموسىمعجزةبين

بفلحولاهذا؟@سحرجاءكم.لماللحقأنفيلونميسى:قالأ
كلا،..أيون@:ن@ولساحر@



حذفوقد
قالفكأنهالثفي.عليهدلماالأولموسى@ستنكومن

جاءكم:لماللحقأتقولودلهم:
هذا؟.اسحرسحر؟هذا

الئانيالسؤالوفيدالسحر،الحقلوصفاستنكلىالأولالسؤالوفي

عن@حديقول@نمننعجبب
هدايةيستهدتلافالسحرسحر.انههذا

الخلقوعلاقةالأليميةعنمعينةفكرةلهوليىعقيدة،يتضمنولاالنلمى،

ولابهذاالسحريختلطفماللحياة.تنظيميام@هاجأينضمنولابالخالق؟

الأغر@ض،هذهمثليستهدفعملاليؤ@واالساحرونكانومايتش.

ليفلحوا.كنواوماالاتجاه.هذامئلويحقق

عنلاذلكقالوامبين.سحرإلهاالمبصرةاثهآياتعنقالوالقد

أنهانفوسماستيقنتوقدوكئوا،طلماقالوه:إإنماشبهة.عنولاافتغ

ومكابرة،جاقالواأنفسهم،.)واستيقنتهاةفيهشبهةلاالذيالحق

لهوظلماالحقعلىاستعلاءالبرهان.يطلبونولاالإيمان،يريدونلالأنهم

الذميم.الاستعلاءبهذاولأنفسهم

الحق،أنهوششيقنونالقرآن،يستقبلونقريئىكبراءكانوكذلث

الو@حد.اللهإلىاياهمي-النبي-دعئويجحدونيجحدونه،ولكنهم

منصراعمالماوعقائدهم،ثيانتهمعلىالإبقاءيريدونكفواأنهمفلك

العقائدتلكعلىتقموهيعليهم.تمافدومغانمتسدهم،أوضاع

تحتتتزلزلويحسونهاعليها،الإسلاميةالدعئخطرئحسوناقيالباطلة،

الواهيالباطلتدفعالمبينالحقومطارقضمائرهم.فيوترنجأقدامهم،
ا

لأنهمبليعرفونه.لالأنهمالجاحدونيجحدهلاالحق
علىفيهالخطريحئ@ونلأنهملفوسم،استيقنتهوقديجحدونهيعرفونه!

ومغانمهم.مصالحهمعلىأو@لخطرعلى@وضاعهم،الخطرأووجودمم،

واضحوهومكدرين،وجههفيفيقفون
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عليبما@لسلام-موسى-يديعلىظهرتالتيالأياتتكنلموهكذا
مننريهم@وما@ختها:منأكبرآيةكلتأيخذمموهيإيمان،مدعاة

برجعونألعلهم@بالعذ@و@خذناهم@ختها،منكبرهيإلابة7

أنوفحياهكثيرفضع@فيتعالىاللهلوليصدقمما4،8الزخرف:أ

ولاالضثمئسمعلاالرصولوأنللهدى،يتأهللمقلباتهديلاالخوارق

بهدى

أيهاياوقالوا:وملئهم:أفرعونعنالقرانيحكيهفيماهنا

9،..4الزخرف:ألمهتدون@إتاعندكعهدبماربكناع@لسر

ومعاللاء،عنهمليرفعبموصيستغيثونوهمالبلاعع@مامفهم
ذلث

عهدبماربكلااعةكذل@:ويقيلونالساحرأأيها@اله:يقولون

علىوحدههورتهلا@لعالمينأرترسولإإنهلهم:يقولوهوعندك،

قلوبهم،مقالرسولكلامولاالخوارقلاولكنالاختصاص!جهة

نلماةلمهتدونا،إتاقولهم:إمنالرغمعلىالإيمانئ@ثةخالطت@اولا

كشفنا
عنهم

العذ@
5الزخرف:أينكئون،مم@ذا@

قصةحلقةإن
فيها@كلنزازيدوفرعوفمعاللام-عليهموسى-

بها،@كلنزالذيفرعودوحماناثه،علىوهوانهاالزائفة،بالقيمفرعون

به..ما@كلتربمثلالمعتزينتشظرالتيونهايته

الهحك،عنهمويؤخربهم،رحمةئمهلهمسبحانه-الله-كانلقد

ئهملهم..لنولكنه

بآياتالتسليمعنتصدهمالتيالدوافعحقيقةالملأصويكشف

لكما@لكرياءوتكونأبضا،عليهوجدناعماتلفتنا@جئاقالوا:

..(78أيون@:9بمؤننلكمانحنوماالأرض؟في
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عليهايقومالتيالموروثة،ئعتقدانهمتحطيممنالخوتفهو@@ذن

مذاالأرض،فيالسلطانعلىالخوتوهووالاقتصالي.السيلسيلظامهم

الموروثة.عفائدهمخرافاتمنيستمدونهالذيالسلطان

الدعهات،مقلىمةإلىبالطغاةتدفعالتية،الجدي@القديمةالعلة)نها

@رميالمعا@ير،شتىوانتحال
مقلىمةفيوالفجورالتهم،بأشنعالدعاة

هي)نهاو@لدعاة..الد@ل@
منعليهتقوموما"الأرضفيالكبرياء"

الجماير،قلوبفيئتحجرةبقائهاعلىالمتجبرونيحرصباطلة@معتقد@

@وهاممنفيهاماوبكلفساد،منفيهاماوبكلزيف،منفيهامابكل
بالنورالعقولواستلىةالصحبحة،للعقيدةالقلوبتفتحلأنوخرافت

الطغاةمكانةعلىوخطرالموروئة،القيمعلىخطرالجديد،
فيصرهبتهم

وتستند.الرهبةهذهعليهاتفمالتيالقواعدعلىوخطرالجماهير،قلوب

الناستيدوعلىوالأصنم!الأوهامعلى@لقائمعلى@لسلطانالخوتإلها

نثىمنربب9

ربوبيةتقريرتستهدتإنماجميعأ-الرسلأيديعلىالإسلام-ودعئ

الأل@يةحقوقتغتصبالتيالزائفهالأربابوتنحيةللعالمين،وحدهالله

الضستجفةالأربابهذهكفتوماالناس.حياةفيوتزاولهاوخصائصها،

لندعكانتمامذهالىتصلوالهدىالحقكلمةلندعللجماهير
تابروتحريرللعالمينوحدهاثهبربوبيةالإسلاميحملهالذيالعامالإعلان

@لعبولمحيةمنالئر

أنهنعلموهيالجماهبر؟إلىبصلالعامالإعلانهذالتدعكانتما

علىوالانقضاضسلطانهم،علىوالانقلابربوبيتهم،علىبالثورةإعلان

بالإنسان!.اللائقةالكريمةالحريةفضاءإلىوالانطلاقئلكهم،

هيمي)نها
رتاللهإلىيدعومنقامكلماالجديدةالقديمةالعلة

@لعالمي@!.
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مالجطئوا@دراكمثلاقريش@نكياءمنرجالكانوما
محمدرسالةفي

ولكمهموفساد.تهافتمنالركعقيدةفيوماوسمو.صدقمنيجر--

ماعلىالقائمةالموروئة،مكانتهمعلىيخثمونكانوا
منالعقيدةتلكفي

فيسلطانهمعلىدرعونقوممن@لملأخشيكماوتقاليد.خرافات

تأتنامهماوقالوا:بمؤمنينأ..،لكنحنومائتبججن:أفقالواالأرض،

1ةالأعرافأبمؤيخنألدنحنفمابهالتسحرناأيةمنبه 32)..

فامووهاالجاحدة.القلوبفيالإيمانئنثىءلاالخرارقكثرةإن

مهسى
أتينا)ولقدوملئى:فرعونبهاكذبثمتجين@تآيكتسعأوتيقد

فرعون:لهفقالجاععم،@ذإسرائلنجيفاصأليل@،آياتتعموص

1الإسراء:أمحورا،موسىيالأظكإني 0

1)..

هناإليهاالمشارالتعوالأيات
هي

ال@هأخدوماوالعصاالبيضاءاليدة

والقتل@والجر@والطوفان@الئمر@ونقصالنينمنوقومهفرعونبه

علىشهداءفهمجاصم،@ذإسرائيلنجي)فاسألوالدم..والضفاح

وفرعود:موسىي@نكانما

الحقفكلمةمسحوراأ..موسيالأظدإنيفرعون:لهنقالة

عر@ليتصدرلاوالإيذاءوالطغيانالظلمتركإلىوالدعهةاللهوتوجد

مسحورمنإلاالطايخة
يدريلا

يقول!.ما

أنولاالمعني،هدهيتصورواأنفرعونأصثالمنالطغاةيستطيعفما

يرفع
العقلية!.@لقر@يملكوهرعنهاليتحدثرأسه@حد

فيالطاعيةداهوهاوئفرر..عتوفيفرعونلجلقد
لي@ئتبخحةهة

تلثه..
وهم

اؤقحاءفعرضونعاتوناليدالآياتهدهسعد

فأما
م@بس

إلىئطمئنفيرأ؟ثرقابهأرسلالذيلالحققريفهو

للطغاة:واخذهلهاللهنصرة
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والأرض.@لسماو@تربإلاهؤلاءأنزلماعلمتلقدةقالأ

1لإسراء:اأثبررا"فرعونيالأظكوإنيبصانر. 0

..،2

يخرهأحدلاأنتعلموأنتاثهبايكتكذيبكجزاءئدنرأ،هالكا

لكأنهاحتىللبصائر،فنيرةمكشوفةلواضحةو)نهاالخوارق.هذهيملد

وتجلوها.الحقائقتكشفالبصائر

يخشيفهوالمالمحية،قوتهإلىالطاغيةيلجأوعندئد
الحقيظلأن

الحقئحاربثمومنوهدوء.سلامفيالناسإلىيصلأنيحاولطليقا،

فيوشتوليالحق،يزحفأنالمسالمةفمعنىأبدأ.ئسالمهولابالبطش

ولايعتزلويرجمالباطليبطثىثمومنوالقلوب.الموسعلىيومكل

يستريح!.@ربسلميدعهرلاالحق

لقد
يستفزهمئنفأر@دويبيدمم،إالأرصمنئريلهمأنفرعونعزم

1الإسراء:أافىضأمن 0

الطغاةيفكرفكذلك(3
كلمةعلىالردفي

الحق.

بة:جاو!دعاء..

يستجيبماولنلهئؤمنحالنالقومأنالسلام-عليهموسى-أحق

أنفسهم،نظرفيشأنهمعطملقديعتزلوه..أوئسالمعولنلدعيته،
لقدكبيرا.طغياناوطغوافاستكروا

شغلهمحتىبألفسهمشعورهمتضخم
إلايحسونماعالمحوالقدصحيحا.صزلاو@زنهاالحقيقيةالقيمتقديرعن

تلكفرعونقالحتىوعطمت،وتضخمتأعينهمفيكئرتوقدانفسهم

4،..2النازعات:أ9الأعلىربكمأناالنكراء:أالكلمة

أنوملئهفرعونمنيضوقدربه،إلىالكريماليموسىواتجه

صلاح.لهمئرجىوأنبقية،فيهمبفيتقدتكونوأنخير،فيهميكون
تضعفوالزينة،@لماليملكونالذينومقثه،فرعونعلىيدعوإليهاتجه
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@لىوالمال،الجاه@مامالتهاويالىفتنتهيالكثيربن،فلوبإزاءهما

علىئذو@نالأميال،هذهئدئرأديدعوربهالىموسىاتجه

الدعاء:اللهفاستجاب)يمان.ينفعهملاحيثإلايؤمنوافلاأهلهاقلوب

الحياةفيلأوئح@زيخةوملاهفرعرنأتتإنكربناموسى:وقالة

علىواشددعلى@مرالهم،ربنا@طمسميك.عنليضلواربنا@لديخا.

دعوتكما،قد@جيبتقال:الأليم.العذابيرواخىيؤمنوافلاقلوبهم

..(89هه،أيوش:يعلمون،لا@لذينسبيلتبانولاناستقيما،

@لدنيا،@لحياةفيوئموالازينةوملأهفرعونأتيتإنكربنا،

ه@،..ةأبون@

مظهرئحدثهالذيبالإغراءإئاسبيلك،عنالناصإضلالعنهايئأ

فيجعلهملأصحابهالماليمنحهاالتيبالقوةوإماالآخرين.نفرسفيالنعمة

@لمفسدينأيديفيالنعمةووجردإغهائهم.أوالآخرينإذلالعلىقاثوين

شكلا
هذهأنتدرك@نبالهيقينهامنيبلغلاالتيالقلوبمنكئيرايرعزع

اللهفضلجفب@ل@قيمةذاشيئأليستكذلكوأنهاواختبار،ابتلاءالنعمة

والآخرة.الدنيافي

هنايتحدثيميسى
فيالمثمهيالواقععن

ويطلبالنمى.عامة

@نوالإغر@معالبغيوسائلمنالباغيةالقوةولتجريدالإضحط،هذالوقف

بهاينتفعلاسحيثبها،والذهاببتدميرهاالأموالهذهعلىاثهيطمى

يروا@لعذ@بحتىيؤمنوافلاقلوبهمعلىاللهيثدبأندعاؤهأماأصحابها.

دعاءفهوالأليم،
صلاحمنيئقمن

أوتوبةلهايكون@نومنالقلوب،هذه

لنوعدئذالعذ@بيأتيهمحتىو@ستغلاتاقسئاللهيزيدهابأن

علىيدلولائقبل،لاالعذ@بحلولعندالإيمانلأنالإيمان،سهمئقل

الإنان.باختيارحقيقيةتوبة

1 7



الأمر.وقفيالإجابةلهاكتبتدعوتكماا..ئجبتقدقال:ة

الأجل:يليحتىهداكماوعلىطريقكمافيفاستفي@ا،.إ

علم،غيرعلىفيخبطوايعلمون،..لاالذينبللتبعانولاإ

اكفوإنبعرفواولاعلى@لمصبر،وتجقلقوا@،والندببر@الخططفيويتردلوا

ضلوا@لسبيل.هم@مالهاديالطريقفيييرون

القومأنافىوعيموالتبصير،والإنذارالابتلاءمرحلةانتهتلقد
فيالمتباهيالطاكيةفرعونالجماهيرفأطاعتالفتنةوعئتئؤفرن؟لا

عميقاأصيلا@جر@مهموبدا@نوالنور.البيناتالأياتعنوعثتخيلا"

فوئمهؤلاءأنرئهثفدعامستغبنا:موسىموذاماعه..تخنيهمفيئمللا
2،..2خان:لدا1مون،مجر

يد@ه؟جنتها@لتيبالحصيلةربهالىيعودأنإلاالرسوليطكومافا

وياعيديه،بين@مرهينفضأن@الأ
يريد؟.بما@لتصرفله

منإقر@راالإجابةمبرسىوتلقىالذير..ونحققافىكلمةوتحففت

إنكميلابعباثي@فاسرمجرمون..)نهمحقأالقوم..بهلما@نعربه
..(24الدخان:أ9مغرقونجندإنهمرهواالبحرواتركئتبعون.

شهدالمثهد،تصلريعيدعليهفالنصليلأ،الايكونلاوالرى

الله-بعبادالسرى
سراهملأنالخفية،بجؤالإيحاءئمبنوإسرائيل-وهم

علمه.صراءومنفرعونعونعنخفيةكان
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الرابعة:الحلقة

الإيمانوانتصار@لطغيانعاقبة

مصر:منإسرائيلبنيوخروجالحقانتصار

فرعونفأرملئئبعون..إنكمبعباديأسرموسى@نولوحينا@لىأ

4،..5-52:@النعر@أقليلون،ثرفمةهؤلاءإن@لمدائنفي

ليلا،بهميرحلوأنببادمهيسري@نموسى@نن@لىاللهأوحىلقد

@لىقومهبقو@نو@مرهبجنده،سيتبهمفرعونأنونبمتدبيروتنظيم.بعد

.(@البحير@بمنطقةالسوصخليجالتقاءعندالغابىفي)وهوالبحرساحل

التعبئة"يسمىبمافكرخلة،إسرائيلبنيبخروجفرعونوغلتم

موسىليدركالجنود،لهيجمعونحلثمري@المدائنفيوأرسلالعامة!

@تدبير!.صاح@تدليرأنهيعلملاوهوهم،عليهمويفسدوقهممبما

قدالجمعهذاولكنالجد..يجمعورفرعونعملاءوانطلق
لي

ومنموسىوبقيةفرعون،ب@زعاج
الملكليحتجحتىخطرهم،وعظممعه

شأنمنالته@@نمنبد@فنولاالعامة.إلى@لتجئةبزعمه!-الإله-

قليلونلر@ةمؤلاء)إنالم@نين:

شرفمةوهملهم،رالاحئ@دبأمرهم،الاهتمامفلك@ننففيم

قليلون!.
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يانهمإ
الأفعالمنيتونفهم5،..5الشعراء:ألغائظون،ت

وئثير!.وئغضبيغيظماوالأقهال

لاهذاإن@لعملاء:فليقلحال!كلعلىوخطرشأنفلهم@@فن
يهم

بالمرصاد:لهمفنحن

لمكائدهم،مستيقظون6،..5الثعراء:أحاذرونألجميع@هانا

لأمور!.ابزمامممسكونلأمرهم،محتاطون

العقيدةأصحابمياجهةفيدائماالمتجرالباطلحيرةإنها

اثه،بعبادموسىأسرى
منبرحي

جنوفأتبعهموتدبير.الله

مائمربطر.فرعونمشبمكرالصبعفيفرعون
منيقتربالثمهدنامو

على@لمثهدالستارالقرآنويرفعفووتها..إلىتصلوالمعركةنهاته.

فيطربقالهمناضرببعبادي.ئسر@نموصثولقد@رجنا@لىالثير:
بجنوث@..،فرعونفنبهمتخشى.ولاثوكانخاتلاا،ي@@لبحر

8،..7،77أطه:

منالأخيرةبالعاقبةالسياقيعجلالأخير،المشهديعرضأنوقبل

إسرائيلبنيصهراثةمنفيهكانهامماوملئهفرعونبخر@ج

كذلك،كريم.ومقاموكنوزوعون.جناتمنفأخرجناهم

9،..5-57ه:أ@ثعر@@سرائيل،بنطوأ@رثناها

خطايتبعونخرجحالقد
فكانتأئرهم.ويقفونوقومهموسى

خرجتهم
مذه

ماكلمنلهم@خر@جأوكنتالأخيرة.هي
وعيرنجناتمنفيههم

المصيرهذايذكرلذلكالنعيم!لهدابعدهايعي@وافلمةكريمومقاموكنوز

الظلمعلىبالجزاءتعجيلاالمؤمنين.أثريقفونخروجهمعقبالأخير
الوخيم.والبغيوالبطر



9،..5لنعرا:أ@ايخلأ@سربنيمو@ورثناما

أنئعرفولا
الأرض@ل@خروجهمبعدمصرعاثوا@لىإسرائيلبني

إنهمالمفسرون:يقوللذلكفرعون.وكنوزمصرئلك@هرثواالمقدسة؟
جناتمىفيهماكنوالنوعيرائةفهيوملئه.لفرعونماكانمثلصرثرا

كريم.ومقموكنوزوعيرن

نأتبعيممالأخير:أيجيء@لمثحهد@لحلمالاعتر@ضمذاوبعد
لمدركون..،إناموص:@صحابقالتر@مى@لجمعانفلما

1،..6،06اء:لشعرا1

هاالهائج.الخوفصورةالمشهدفيوتبرز
وقومهمرص@رلاءهم

وقدبئسئحين.هموماخوضهيملكونهمولاسفنمعهملي@البحرأمام

يرحمرن!.ولايطلبونهمالسلاحشاكيبجنو"فرعونقاربهم

حلفهم:والعدووالبحر@مامهممفرلا@نكلها:الحالدلائلوقالت

لمدركونأ..إناموص:@صحابتالأ

مناصولا@لموتيهجمثمتمردقئقإلاهيوإنمداميالكربوبلغ

إ.ولامعين

قلبهوملءلحظةلالكربميمنالوحيتلفىميسى@لذيولكن

كيفيدريلاكانو)ن@لنجافمنوالتأكدبعرنه،واليقينبربه،الثقة

ويرعاه.يوجههالذيهودثهو@كائةبدلافهيتكون.

2،..6الئعرا:أسيهدين،رييمثطإنكلاقال:أ

فيكلا.
مالكين.نكورلنكلائدركين.نكرنلنكلاوتوكيد.شدة

.9سهدبنريمعطإنكلاضائعينألكونل@كلامفتونين.نكونلنكلا

واليقين.والتأكيدالجزمبهذا



وفي
والكرب،اليلىليلفي@لميرالشعحينبثقالأيخرةاللحظة

يخسبون:لاحيثمئ@لنجاةطريقوينفتح

3،..6النعراء:أالبحر(بعصاكاضربأنميس@أوحينا@لى

يعجلانمامفهحم.فهذاالبحر.بعصاهضربإنهليقول@لسياقيتمهلرلا

ووتعت..(63الشعراء:أكالطود@لمظيم!فرقكلنكانفانفلق.

دثه@سنةيقيسونلأنهممستحيل.الناس:عهيقولالذيوتحققالمعجزف

وفقيجريهاعلى@نقاثوالشنخلقالذيواذالمكر@ر.المألوفعلى

يريد.عندمامشه

علىالماء@رقفطريق.الماءفرقيبينوانكشفالمعجزةوقعت

إسرائيل...بوواتتحمالعظيم.كالطودالطريقجانبي

وفلكالخلىق،@لمثمهدبذلكثدوهامبغوتاجنيمعفرعونووقف

الحاث

وقومهموسيرىوهوالوقوت-فأطالمبهحتاوقفقديكونأنبدولا

@@ر@بالاقتحام@جنو@يأمرأنقبلمكموف-طريقفيالخضميعبرون

فيع
العجيب.الطريقفلك

اللهئفروقد
البحريخدعرأنوقومههويمرأناللام-عليهموسى-

وجندهفرعونلإغراءفيها،وقومههومرالتيهيئتهعلىساكنا@راعه

(9رهيلأ@لبحرواتركأر@ده:إكمالهماللهقدرليتمبإتباعهم،

جنذإنهم

1تونئغر ..(24لدخان:ا1

كادكمالحرابعؤ@لض@مصاهبصرب@ن@لسلام-عيهمرمى-د@روفد@لرمر@لساك@(1)

داكأ@لمحر@رك@@لا@رحى@ل@ولك@
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اللهقدرينفذفهكذا
طرففاتهاواثشبالظاهرة،الأمبابخلالمن

من

القصةسوحلفةئيرمهدعلىالستارالكريمالقرآن

بعد@لمشهو@الحياةواقعفيوالإيمانالحقانتصرمثمهد

العصاآيةباتصلىمصى@لسياقفلقدوالعقيدة.الفكرةعالمفياننصارهما

وانتصلىالاحتراف،علىالحرةقلوبفيالعقيدةوانتصارالسحرةعلى

ينتصرفالآنو@ل@يد.والتهديدوالربالرعصعلىقلولهمفيالإلمان

@لواقعفيالطغيانعلىوالإيمانالضحط،علىوالهدىالباطلعلىالحق
عالمفيالنصريتحققفماالأول.بالنصرمرتبطالأخيروالنصرالمشهيد.

فيالحقأصحابيستعليوماالضمير،عالمفيتمامهبعدإلاالواقع

الباط@..فيبالحقتعلحاي@أنبعدإلاالظامر

طريفهاأخذتالمش@رديتجسمتمتىحقيقةوالإيمانللحقإن

لممظهرأالإيمانظلفأما@ذاالواقعية.صورتهافيالناسليراهافاستعلنت

لاشعاراوالحقالقلب،فييتجسم
والاطلالطغيانفإنالضمبر،منينغ

مظهرفيولاكفاءلهالامقابلحقيقيةماثبةقوةيملكانلأنهمايغلبان،قد

الحقوحقيقةالنف@فيالإيمانحقيقةتتحققأنيجبوالإيمان..الحق

الاطلبهايعليالتي@لقوى@لماثيةحقيقةمنفتصبحا@قوىالقلب؟في

السلام-علبهموسى-موق@فيكانالذيهووهذاالطغيان..بهاويصول

انتصرنمومنوملئه.فرعودصالسحرةموقفوفيوالحرة.السحرمن

القرآن:فيالمنهدهذايعرضهكماالأرضفيالحنى

تخى.ولادوكاتخافلايبا،@لبحرفيطريقالهمفاضربإ

اليممنفغشيهمبجنيعهفرعونفأنبعهم
ما

1غثهم 0 كلا-87(..أطه:0

يبساالبحرفيطربقا)سرائيللبنيفيضربلموسىالإيحاءالاهو@)ن
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عايةأنإلىئطمئناجاء-كماكذلكنحنفنعرضهتطل-ولاتفصيلبدود

الذيالبحرمنيخشىولاوجنيه،فرعونئدركهأنيخاتفلاترعاهمالله
الذيالناموسوفقالماء@جرتالتيالقدرةويدليه!يابساطريقألهانحذ

فيه!.يابىطريقعنالوقتبعضتكشفهأفىعلىقاثرةته@لى@

هكذا..9كشيهممااليممنففيهمبجنودهفرعوننأتبعهمأ

فيوقعهليبقىولائفصله،وقومه،فرعونغثيماكذلكالسياقئجمل

فيالضلالإلىقومهفرعونوقاد@لتفصيل،يحدثهلامهولا،ثاملا@لنفس
الو@رإلىيؤثيض@لوكلاهماوالبحر.الض@لإلىقاثممكماالحياة

..(79أطه:هدى!وماقومهفرعونوأضلإ

وجلىزناحاسمة..إكاملةالمؤمنينلعبا@اثهرعايةوتتجلى

ولهذاوهدايتنا@رعايتنا.بقياثتنا9،..أيون@:.@بحر،@سرائلببني

فيالإساد
دلالته..الموضعهذا

دفاعاولاو)بمانا،اهتداءلا..9وجنوثهفرعون)فأنبعهم

وطغيانأ..للحدوتجيزا..(9أيونى:.وعدوا،@بغياولكن:

كانبينماالآخر،الئاطىءمنبنو@مرائلدخرجالله..تدبيروتئم

لمصيرهمافهقربهموقدالماء.فرقيبينوجنههفرعون
@نرقنا@ئجمينإ..معهومنموصوأنجيناالآخرين.ثئموئزلفناإ

..(66-64الشعراء:أالآخرين،!!!

اللهيأخذهموآله،فرعونمشهدالبحر:مشهدعلىالستلىويرفع

ويصدقربه،في@رجاعىلقيمه،موسوعدويحققوالطغيان.الظلمبعاقبة

لتصديقه.كلهاالقصةوتساقالنذير،

اللهسنةوفقالخاتمة-وتجيء
@بالضر@الابتلاءبعدالمكذبين@خذفي

أمهلهمبعد@ذوملئه-فرعونعلىاللهويدمرالواقعة.وتقعوالسراء-.
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بعدالصبرين،للمشضعفي@وعدهويحققبالغوه-ممإلى@جلو@جلهم

المتجبرين:الطغاة)ملاك

فانتقمناأ
عفاوكانوابأباتنا،كذبوابأنهم@ليم،فينفنهرقناهممنهم

ومغوبها@كالأرضثرقئستضعفونكانواالذبنو@ورثنا@لقومغانلين.
يعرشون،كفواوماوقومهفرعونيصنعكانماودمرنافيها،بلركنا

1لأعراف:اأ ا،.كم3،6

والاشبهلى،والتطول@لتعاليومنهالكون.همفإذاو@حدماضربة

عنهاوكنوابأياتاكذبوابأنهموفاقا،جزاءوالأغوار،الأعماقفيالهوقيإلى

1ةالأعر@فأ"غافلين عنها،و@لغفلةبالأيكالنكذببينفيربط6،..3

وبين
المقد@ر..المصيرهذا

كماعابرففلتاتتمضيولامصادفة،تجريلا@الأحد@أنويقرر

ومنفأغرقاهالغافلون..إيظن
)سرائيل:لبنيبعدهمنوقلناجيعا.معه

1:@الإسر@أ9لفيفأبكمجئناالآخرةوعدجاءفإذاالأرض.اسكنوا 0،3

1 0

4)..

عقيم:إيمان

@قيقميز@نوفقوئجازي،ويحلسبويحسبيرىسبحانه-ال@ه-إن

فأمااثشياء..بحقائقلكنالأموربظياهريأخذولايظلمولائخطىلا

يتمللمماإلا@لظواهر،يرىولاتقديراته،وتضلمو@زيهفتخطىءالإنسان

الأوتادوبنى@لبئنات،اثهآياتعنوعميواستكبرفرعرنعلا

على@لطاغيةحقتعندنذالأعلى،..ربكمأناوقال:إالاهقات

@لصابرين..المستضعفينوتوريث@لظالمينبإهلاكشتهوجرتالله،كلمة

للذينالأرضدثه@أ@رثوهكذابالآيات.التكذيبعاقبةكفتوهكذا
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وسلوكهم..أعمالهمإلىفيهامهكولبنتضعفون،ئ@كلوا

جئناالآخرةوعدجاءفلأذالآخرفأجزاءإلىوأعداعمميكلهمثم

بكم

لماالفعالالجئارالمنتقممنالتنفيذمشهدمهيب!لمهدإنه

قال:@لفرقبذا@دركهحتىوعدوأ،بغيأوجنودهفرعونفأتبعهمئريد..،

فدوالآنالملمين.منوأناإسرائيلنجوبهأمنتالذيإلاإتهلاأنأمنت

1،..9،09ةأبونس@لمفدين،منوكنتعميت

والتكذب..التحديقصةفيالأخيروالمهدالحلمالمقفإنه

وانزاللأوليائه،وحماتهاللهرعايةبيانالخاتمة..هذهيعرضوالسياق

رسلهمعواياتهالكونيةآياتهعنيغفلونالذينبأعدائه،والهلاكالعذاب

قولهمصد@قوهوتوبة..ولاندمبعدهاينفعلاالتيالآبةنأحذهمحتى

للمكذبين:وعدمنيون@صورةليتعالى

وهمبالقسطبينهمئضطرسولهمجاءفإذارسول،@مه)ولكل
لا

نفيأملكلاقل:صادقين؟كتمإنالوعدهذاضويقولون:يظلمون.
ونيستأخرنلائجلهمجاءفإنائجل،امةلكلا@ته.شلىماإلاضراولانفعا

ما@ن@نهارأ،بياتا@وعنابهأتحمإن@رايتمقل:يستقدمون.ولاصاعة

بهكنتموقدآلآنبه؟أقموقعما@ذاأئم@لمجرمون؟فهيعجل

..(51-47أيونى:تستعجلون؟أ

موسىأتيناولقد@الحكيد.فلثليصدقالقصصبأتيفها

كذبوا@لذينلقماإلىاذهبافقلنا:@زيرا،هارونئخاهمعهوجعلنا@لكتاب،

6،..3،53لفرقان:ا1ا،تدميرناهمفدمربآياتا،

المكذبين..مصائريرسمسريعئختصرمثلفيفرعونقصةإنها

)الذينةالقومبمواجهةيؤمرومعينا.يرا@فهرون@خوهومعهموسىفهذا
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قبلحتىبآيات-مكذبينكالواوملأهدرعونأنفلكبآياتناأ..كذبوا

ئذكرونإنماوالرسلائمة،@قائمةاللهلآياتإليهم-وهارونموسى@رسال

.9تدميرأفدمرناهم@حمال:إعففيمصيرهميرسمثمالغافلي@..بها

عنيتحدثسبحانه-والله-
إظهارأوالتدمير؟الانتقاممقالمفينفسه

فيولجبروتهلغصبه
أشدأكضبينا@ي9اسفونافلمافيقول:،المقام.هذا

انتقمناةالغضب..
5الرحرفأ@جمعين،فأغرقاهممنهم يعني..(50

خالفكليتبعهسلفأوجعلهماللهأغرقهمالذينوجنده.وملأهفرعون

قصتهم،ويعرفودلعدهم،يجيئودالذينللاخرين!@وثلاهلم،

ليعتر

العالمي@:ر@ئجلهامخيفةمذهلةصورةإلىالغرقمهد

ومضةفي@حاة..يملكولمالموت،وعين..@الغرقئثوكهإنا@ى

الذيإلاإلهلاأنهأفت)قال:الغرقإلىوالاصتكبلى..والعدوالبعيس
9أيوص:@الملمينمنوأنابسرائيلنجوبهآمنت

أر@ق@كلالطمنهي.المتجبرالعاثبالبنهيفرعونعنسقطتلقد

وتصاعرتضاعطولقدمخيمة،هاثلةقوةولفهلقومهفئظهره@يهتنفغالتي

بهآمنتالذيإلاإلهلابأنإيمانهيعلنبأنيكتفيلادهرواستخدى.

0انمسلمينمن)وأنااستسلام..فيفيزيدإسرائيل.بنو 0 المستمي@!.9

لا@خيلىحيثآلآن@لمفدبن،؟!منوكنتقبنعمتوقد)الآن

والطيانالرقحوالتطاولوالاستكبلى،العصيانسبقوقدآلآدنرار؟ولا

بهلحتالمضطر،وأولةنحسة!لحظةفيعقيمإيمانفهدا

فتعلديهيعدلملأنهيتوبالذيتوبةوالفاد.الظلمبهو@حاطالكرياء،
بالعلوالخطيئةلمقارفةبسحةولاالبينات،بالآياتوالتكذبالأثاملارتكاب

لاوالقلبفيصلاحاتنثىءلالأنهاال@ه،يقبلهالاالتوبةوهذهوالاستكبار.
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الانجاه..فيتغثرولاالطبعفيتبذلعلىندلولاالحباة،فيصلاحأ

نفهعلىفكتبتفضلوالنيالعالمبن،ر@يقبلهاالتيالتولةإن

نثمأةانشئتقدالنفسهذهأنعلىفتدلالنفى،منتصدرالتيهيقبولها

فثابتاستفاقتحتىشديدارجا@رخهاالأعمافمنالندمهزهاقدأخرى.

فسحةفيوهيوانالت،
رغبةواستحدئتالأمل،منوبحب@ةالعمر،من

فيأسلسيوتعديىجديى،نهجسلركفيصادقةونيةالتطهر،فيحقيقية
لطريق..واوالوجهةوالكينونةلثخصيةا

لهميتئينأنقبلاللهإلىيثوبونالذينهمقري@سيتوبونالذير

المقبولةفالتوبةعتاته.علىألهمويح@هاسكراته،ليويدخلواالموت،

علىواليةوالكبرياء،والاستعلاءالحطيئةمىوالانخلاعالدم،توبةهي

جديدةويقظةالنفس،فيةجديىنثأةن@@فهيوالتكفير.الصالحالعمل

عليهم..يتوبدأولئكللضمير.

لالعد@الحقكلصةحقتوقدآلآد
عذابيكونبأناثهشتةومضت@

المكذبون؟!.ئؤمنلمثمالخارقةجاع@إذاحتماوالندميرالاستئصال

ال@هشنةإنها
يشهزئون،بهماكفمابهموحاقةالمكذلب@في

سقطاثه،بلمىعاين@افلما..(8أهودة
مدىوأدركحاالقناع،عنهم

كانالأوانولكنال@ه.انبةبوحدواقروايكرون،كالوالماواعترفواالغرور،

ةفاتقد

بهكنابماوكفرناوحدهبا@تهأمناقالوا:بأشارئوا)فلما

م@(8،4أكافر:0،0بأشارئرالماإيمانهمينفعهميكفلم

الله:بأسظهوربعدالتوبةئقبللاارعلىجرتقداثهشةأنذلد

الإيمان:توبةلاالفزعتوبةفهي

ولاتضطربلاثالةاللهوسنةعبادم@فيخلتقدالتي@ته@@ئنة
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م@(أغافر:@لكانرون،فالكوخرالطريقإعنتحيدولاتختلف

التيارمعئنكرأيذهبولاالأسماكتأكلهلاليدت@ئجدفاليوم

مصيرك:كانكيفالجماهير@رائكمنلئدركفلكللنلس.ئعرتلا

وشرون،بهايتعظون..(92أيونس.أيغخلفكلمنلتكونإ

فرعونالجاءولقدبالتكذيب:أووعيدهاللهلقوةالتصذيعاتجةوبرون

4،1القمر:أمقتدرأيزعز@خذفأخذناهمكلها،بأياتناكذبواانذر.

4

ةطرفيهافي
التيبالأياتوتكديهمفرعونلآلالئذرمجيء

العزةإلىوالإشارةمقدر.عزيزأحذفلكبعدو@خذهمرسولهم.بهاجاعمم

و@قدارهدرعونلعرةتعريضوفيهاالأخذثفيالثدةظلئلقيوالاقتدار

@لاقتدار@لموهموسقطالباطلة،العزةضاعتفقدوالظلم.البغيعلى

ئخ@صذقأ.ئقتدرحقاعزيزئحتوآله-هواثه-هوئخف
هم

شديداا@خت

كبيراعل@اعلهافلقدوجبروت،وبطشطلممنعليهماكانوائنلسب

@لطامرة..@لنامرة@لعاي@لراليةواا(.الحاقة:.أرايغأخذةفأخذهم،

أيغخلفكلمنلتكونالرعبب..إوالحسمالهوليلقينعبب@رفيمصير

البحر@مو@ه@ولكنروحه،وازهقتفرعونغرقلقد@جل،..(92أيون@:

ننجيكالمعجزةونكونمامدأ..جسداالثاطىءإلىبهقذفتاللهبأمر

مصيروأعوانكأنصاركمنبقيمنلرىفيها.@حر@لاهيهلأببدن@

منللقرونولتكونالمكذبي@،
أعظمها!.وماالآيكأكثرفماآيةلعدك

وانهار@لمهذم..السلطانوثلكالمحطم،الجسدهذاالجرتتدلقد

@يم(فيفبذناهموبخودهفأخذناهالمتكبر،المستعليالطاغيةصرح
وحسم.جزنمفيهكذاالقصص:.4(..أ

نبذاليم..فيونبذشديدئخذ

فيئلقيالذياليمبالحجر.ئرمىكما@والحصاةتحذفكما
مثله

مهسمى
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الجبارفرعونفيهئنبذ@لذيفاتهوهروملجأ،مأمنافكانالرضيع،الطفل

هولإذاوجنثه
و@لمخافةالله،جنابفييكونإنمافالامنومهلكة.محافة

الجناب.فلكالئعدصليتكهنإنما

نقفعبابه..واشتدأمواجهتلاطمتوقدالبحرمشهدنتملىنزالولا

والسلطانالضلكعلىالغاضبالبحرمياهأطبقتوقدصرهةسكونفي

حرادلاجسدأترميمرعبةئزمجرةعاليةسمحجة@داالخاسر..الجائر

وصورناطقةلوحاتالقرآيخةالآياتتعرضهالجبارانتقممشهدإله

مصيدةفيالإنانيقعلاحتىالإيمان،وتوفظالوجدانتشحيقمتحركة

العاصفةولكنه@ا؟بدأالحاسم..القاصمالهائلالمروع

العاصفة،نمدمتالشارإسدالقبيلكانفإذافثا،ثيئافيهننمشىكانت

الطايخةمنالأرضوجهوخلاشيء،بكلوعصمتشيء،كلفدمرت

صبرهمجزاءفلقواصبرواقدإسرائيلبنيانوعلفاالطاغية،وذيول

وعدوصدقالدملى،فجورهمجزاءفلقهافجرواوآلهلرعونوأنالحسمى.

بالضراءأخذهمبعدبالهلاكالمكذبيقأحذفياللهشةوجرتووعيده،اثه

النذير.وتحققاللهكلمةدحقتوالسراء..

التعقيبإلىيمضيالغرقمشهدحكايةبعدالفصةسياقويمضي

علىلهالممالىءوملئهالمتعاليالطايخةفرعونبههانليتعفيبأعليه،

كانالذيالوجيهذاوعلىا@ه،علىوهوانهمههانهوالطغيان.الظلم

يبئ
أدمنوأزهدأضألوهرله،المفتونونالملألهفيطأطىءلأنفه،@يه

@حدلهيرثيولاالزوال،منيمنعهافلاالنعمةوهوئسلبالوجود،بهيحس

المآل.سحعلى

فيهاكانواونعمةيم.كرومقاموزروعوعيون.خل@منتركواكمإ

8،.2-25لدخان:اأين!أخرقيماوئررثناهاكذلكفحهين.



وعيون.جنات.يرفلون..فيهكنوا@لذيالنعيمبصورويدأ@لمثهد

يلنذونهاونعمةوالتكريم.الاحتراميهينالونمرموق@ومكانصزروع.

محبورين.مسرصرينفيهاويعيشونويطعمخها

كلههذائنزعئم
موضعوفيآخرون-قومويرئهمنه.ئنزعون@ومنهم

ئلكيرثرالمإسرائيلوشورائل،-@@بنيوأورثاماكذلكةقال:اخر

ثلهملكا@رثواولكنهم.@بالذ@فرعون
بفنفالمقصيدالأخرى.الأرضلي

إسرائيل!.بوو@رثهوملئه،فرعونعنزالالذيوالنعمة.الئلكنوعهو

فيوالنفرسالأعينملءكفواالذينالطغاةهؤلاءنمبشممافا؟ثم
بهمتشعرولم@حد،ثمابهمعلىيأسفلمثمبياالأرض:هذه

ولاسماء

الماءعليهمبكتفماالميعاد:،حلعند@الىئؤجل@ائنظرواولمةأرض

2خانأ@ل@ينأنظركفواومائىضوا 90)..

فهؤلاءالجفاءظح@كمايلفيالهحان،ظلالوموتعبيريلقي

بهميشعرلمالمتعالونالطغاة
عليهميأس@و@سماء.ولا@رضفي@حد

فيجبرينكانماوهمالنمال،ف@ابوذهبحاسماء.ولاأرضفيأحد

ب@قتهمالكونفهذاعليهممأسوتغيروذهبيابالنعال!الناسيطأونالأرض

عن@لانفصالهم
شريرةخبيثة@رواحوهمكافرون!بهوممبربه،مؤمنوهو

منمنبهف@
يه!.تجثىالوجودوميهذا

ماالأرصفيالجبلىونولو@حق
في

الكلماتهذه
لأدوكيا)يحاءمن

الكونفييعنودأنهمولأدركواكله.الوجيهذاوعلىال@هعلىههانهم

آصرةقطعتوقدآصرة،بهتربطهملاعنه،مقط@ينمنه،نب@ين@

ا

لآيكالإيمانعنيتولىولاظالم.إلاالرسول)تباعصيتولىلا

ثينعنيتولىولافاسق.إلااثه
فيمنبهذشاذشد.إلاال@ه

هدا

البرجود
اسلمولهالمستحيب.أتسلمالم@الطائعالكونوسطفيناشزالكبير.



آلأئرجعوق@ليهوكرها@طوعاوالأرض@@لماو@نيمن

3،..8عمر@ن:

تأخذكونيةصورةوالاستسلام.للإسلامعميفةشاملةصورةإنها

الذيالحاكم،القاهرالناموسصررةالضمائر..لهاوترتجفبالماعر،

واحد@ه@ل!ومصبرواحدة،وشرعةو@حدةسننبلىو@لأحباءالأشياءيرذ

3،..8عمران:آلأئرجعونأ

المسيطرالحاكم@لىالرجوعمنالمطافنهايةفيلهممناصفلا

الجليل.؟ا

فأنامماكنواالطغاةأبهئصابالذيوالتخبطالاضطر@بإنهالا
وهي9،..1الحشر:أأنفسهم!

فالذيولكنهاعجيبة.حالة

اثهبشى
يتخبطهأعلى.أفقإلىتشدهرابطةبلاالحياةهذهفييهيم

مم@ولثك
لمنحرفونالفاسقون..ا

علىالقابضالكون،علىالمهيمن@لملك،مالكنسوا

شيء،يعجزهفلاقدير،..شءكلعلىوهوفيه..أالمتصرفناصيته،
يفعلعماشيممئي@هيحدولاشيء،بر@دتهدونبحولولاشيء،يفينهولا
حدؤبلر@ثتهتنعلقلاأمره،علىغالبيريدهماعلىقادروهويربد،ما

@لكريمأ@لعرشربهوإلاإلهلاالحق،الملك@ته)فتعالى@قييدولا
1أ@لمؤمنون: 1..،6

ومئ@ه..افىلآياتالاسنسلاميرفض@نالطاغيةفرعونحاوللقد

@خضعهوقدرهاللهناموسولكن

السماءمنالهائلالكونعجلةفيمنوأمثالهفرعونأين

طئعين!أتيناتاتاكرمأ.طوعا@راممياةالحالغ:خاطبهمفقدوالأرض

1،..1أفصلت:
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العظيم.الوج@عجلةفيمباعةوهوالمخلوق.هذاالإنسان.هذا
بالسراءاللهفبشليهالله..@ر@دةعنوينحرفينفئتأنيحلىلحي@يطغىفهو

طغيانهفيولبئرؤتهوانطفكتلبهعميفإفاويعود.يهتحيلعله@والضر@

نماندميرأ..أوتدمرهونسحقهالإلهيةالقدرةفتحالئهالله.كلمةعليهحقت

..(29الدخان:أئنظرين،كفياوماوالأرض@لسماءعلهمبكت

بعيدأعرثهعنبعيداماتالجلى.الطاعةماتغرقأ.فرعونمات

هوإنماتبكيه.،عينولايواشه،صديقلاسلطانه،عنبعيداقصره،عن

ثذرترميهوالفلوبتراه.العيونترميه.البحرأمهاجممقوت.منبي

ه@ور@@صرخئفلقدللئتحبدين.وعبرةللاظرينآيةجثة

لقومه:قالالذيوهوئواريهلمدفنذر@ماالواسعةأرضهافييجدولم

ئبصرون؟(@نلاتخطمنتجرياثنهلروهنهمصرئلكليئلي@قومياإ
.(51الزخرف:أ

مكانهإلىئطمئنقصره،فيآمنوهوهدهمقالتهالطاغيةقاللقد

وقدره..اللهقدرةعنالعافلطمأنيةوجبروته،

والملطان،المكانةمظاهرمنيهكاننيماالخاحالغرصرإنهالا

فلاكلهالرديجيءالئ@يطانيفتحهالذيالبابانهوالرجدان..والنعمة

البلاءهووهذاإنسان.وليىربفهوللمفصان!مرضعيخهبرى@لطايخة

فإلىالضلال.إلىمنه@بقو@الذيالمقودهووهداالئميطان،يصبه@لذي

لخ@وارلبواا
ر

ان!.

والفساد.الطغيانإلىالضلالومقعالسؤ.ولافذةالثر.بابإله

ويدفعهاالكاذبة.والأربابالمزيفةالآلهةئصيبالذيالغريرهرهذا

مصير...شرالصاثر@لىالبئرالهالكالضلال@لى

فمهماتقئحا،..(4أغافر:@لبلاءفيتقتبهمفلايغرركأ
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وبرار.وهلاكاندحارإلىلهمواستمتعماوملكوا،وتحركوا،

ها
هو

وميالغليظ،الطغيادمنطقإلىلجأالذيلرعوفىالطاعي@دا

هاثمالحق..لهليغلببالباطلالجماهيرعلى
الاطشة،القدرةفيهي

عقاب؟،كانفكيف@والاستعراضالتعجيبيستحقأليمآ،اخذاتأخذه

2،.3عدلرا1

صفحاتعلىآيةيزاللاشديدأعنيمآقاصيائدمراعقابأكانلقد

والأقلام..الأحا@يثلهتطقالأيام،

القليتحقظلآيةإنهالاوتصيرةينظربصرمنبدلا

الخفاباوتهرالمصمرفالنواياعالمنلم@إنهاالخامدة

تلكعاقبة@ر@وقدالنفوس،فيفعلهاالقصةهذهفلتفعلالمستترة

لعلهمالقصص)فاقصصالقمطريرالبمفلكفيالحوص،
1لأعرافاأ@ونيتكفر 7 60)..

ونظر:عرة

وعلىجانب،فيوالدملىالهلاكمئهدعلىالستاريسدلوهكذا

الطاغيةفرعونوإذاالجانبفيوالعملىوالاستخلافالنجاةمشهد

لعدأثرأوقومهالمتجبر
كفواوماللحياة،يصنعونكانواماكل@ناعي@،

كروممنيعرشونكنواوماوأركان،غمدعلىقائمةفخمةعمائرمنيقيمون

بضعفيأوعي@،ومصةفيخطام،كلههذاا@@وئملى..
قصار!كلمات

بلركناالتيومغلىبهاائىضملىقئضغفونكفوا@لذينالقوم)وأورثا

)1(،يعرشونكانواوماوقومه،فرعونيصنعكانماو@مرنافيها

1اف:عرلأاأ 37)..

@لصكروملحى@مامةلكودماواكنر@لححانىكدوا@عرشردصمالهانر@درلدد،ص@@(1)

عر@تععلى
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ةوأهلهالثركمنالمطاردةمكة،فيالمؤمنةللقلةاللهيضرلهمثل

لفيهماوطاغوته،فرعودمثلمنتل@مسلمةعص@ةلكلالأفقفيصرؤيا

ومغلىبهاالأرضملىقاقهلأصرثهمالأرض،فيئستضعفودكانواالدي@

بعملون!.كيفلينظرصبروا-بماالمباركة-

فانظرالقرون..إعنهاتتحدثالزمان،فيآيةفرعودعاقةومصت

1الأعراتأالمفدينأعاتجةكانكيف 0 30)

المكابرينبالحقالجاحديرالغافليمنتوقظلعلهاالعاقةهذه

المفدي@.أخدمااللهيأحدهمانقبلتوقظهم

لقد
الحكمبجبروتواستطالإسرائبلبنيعلىفرعونبعى

إليناأنهموظواالحق،بغيرالؤضنيوبخودههوواشبهرةوالسلطان..

استكبروااثه@لىالرجعةعدمتوهمهاللماة*(..القصصأيرجعون،لا

والئذر..بالأيكاوكذب@الحق،بغيرالأرصلي

معاللام-علبهموسى-قصةفيالدرسهذالنتملىقليلأونقف

منوملئه.فرعون
إغراقهمحلقةإلىللعالمين،اللهبربوبيةمو@جهتهمحلقة

بينوماين.@ج@
علىالحقوغلبةالحرة.معالمباراةسوتلكهذه

وتوغد@رعودوهارون.موسىر@العالمينبربالسحرةو)يمانالباطل.

التوغدهذاعلىلفوسهمفيالحقواستعلانوالتقتيل.@بالعذ@لهم

ثمالحياة.حبعلىقلولهمفيالعقيدةوانتصار
فلكنلاما

التنكيلمى

الثرات،سولقصجالسي@وملئهلفرعوناللهواخدإسرائيل.ببي

سعليهمأرسلهوما
والصفاحوالقملوالجرادبالل@دانفأخذهمالآفك

عنهملير@عربهيدعوأدمرةكلفيبموسىيستغيثونوهموالدم.
@العذ@

جاعصممهمايؤموالنأنهموأعلن@اكانوا@يبلماعالمحواعنهمرفعبناحتى

الايات..من
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ماعلىالنهايةفىوالإصراروالمراوغةلالعنادكلههذاو@جهمالقد
هم

اليمفيفاغرقوارلهموأهلكهمالنهايةفياللهكلمةعليهمحقتحتى@يه.

صوغفلتهمالذباياتتكذيبهم@جز@
فيالجاريةالسنةوفقالتلائه-حكمة

)عطاءثموالهلاك-لالدمارأخذهمقبلوالسراءاءلصمالسكذصيى،اخذ

ابتلاءواجتيلىهمصبرهمعلىحزاءموسىلقومالأرضفيالخلالة

الرخاء..لتعقبها@تةالثدة..

كلههداعرضخ@طمن
فيالاطلعلىالطاغوتإصرارمدىيتبي@

علميعلمانهذلكلما.العالمينلاربإلىللدعوةمقاومهومدىالحقوحه

منقيامهشرعيةبإنكلىعليه،حربهيلذاتهاالدعحةهذهأداليقب@

أنيمكن
ربهواللهأن@واللهإلاإلهلابإعلادالطاغوتيسمح

حينإلاالعالمي@.
مجردوتصححالحقيقي،مدلىلهاالكلماتهذهتفقد

للاكلمات
نعنيه!لالألهالاتؤذي@!الحالةهدهمثلفيوهي

للمما
ير-

لإنالحقيقي،لمدل@لهاحدأالكل@كهذهالاسمىعصةتأح@

وتديداللا،شرعبجرللحاكميةبمزأولتهالرلولية-يزاولالديالطاغش

كماالعصبة.هذهيطيقلالته-إرسالهموعدمالحاكميةلهذهلهالناس

ليم
بربآمنحاأنهمالسحرةوإعلانالعالميى،ربإلىموسىدعهةدرعونيطق

الدعئ،هذهرذعلىضصرينقومهمنوالملأهوظلوكماالعالمش.

والآفاتالجربمنعليهمتتهالىكذلكوالنكاتعليهم،تتهالىوالآيك

التسليمم@وأهونأيسرعدهمكانكلههذاولكنوالبلاءوالجوع
مزاولةصهملعزلهمصريحمدلولم@تحويهلصاللعالمسدثهبربوبية

ربلغيرالناصبهئعبدودالديالمقصب،السلطانهذا

منبالمكذلين..اللهفدرخطهاتالحرصخلالم@يتحلىكذلك

اخذاخنممثموالراء.بالرخاءأخدهمثموالضراء.بالبأصاءأخذهم
عزير
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فانظريستضعفونإكتواالذيللم@نينوالتصكيى@لمطاف!نهايةفيمقتدر

4ةالقصصأالظالين،عاقبةكانكيف

.
وجحدوا-كمروائيورساله-ا@هبآياتوملثهفرعونظئملقد

كلمةموضعديالفسق!9وكلمةالظلمأ"كلمةفكرمنيكثرالقرآنيوالتجير

يكثرالتيضعالم@تلكمنالقصةفيوهذه."الشرك"كلمةالكفر@ا،"

أنهكماالظلم،أقبحهوالكفراوالركأدذلثالقرآني.التعبيرفي@روث@ا

أشغهو

)فأخذناهجميعأاله@كلهمفحلالذبآيكوملأهفرعونكذب

لئوممستحقا@ي.(4الذاريات:.أال@ائليموهوايمفيقبذنامموجنيحه

علي
مهكادما

المبثرد@ه@فعلالتعبيرفيوواصحتكذيبوسطعيادس

ائهايةلإبرازالصقصردالإيقعوهواليئم،دينبذهموديوقومه،@خذهفي

2النازعاتأ9يخشلنلبرةفلكفي)إنموسىفي عاقبةفهي(60

للعالميىمعروصةمشهودة

تعصفالقدرةيذوفيهاللمكدبي@.ونذيرللسعتري@،عرةوديها

البصر.لمحمثلفيوالمتجبري@بالطغاة

في@رعرنفألقتسافرامبلثراتدخلأاثهيدتتدخلوكانت

قوىمنتعارضهاقوةهنالكنك@ولمالمغرقين..منفكادوجنحدههواليثم

للبغيحدأفرضعتسافرةالقدرةيدتدخلتلقدالظاهرة.الأرض

القدرةيدتدخلوالفساد.للبغيالوقوفعىالاسعحزحيماوالفا@

الحاسمة..ضربتهانضربالبثر.منشلىبلا

بهال@ة@حد@لذيالمرؤعللمثهدشديدخرتفيالنظربناطال

فيلإيقاعهونتسمعالفمهديتركهاالتيالعبرةأممونقفوج@هده..فرعون

القلوب..
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يتكئففلموالالغيانالإيمانبينالمعركةإدارةالقدرةيدتوتتلقد

القوتينانفلدليلا.والسرىالحيائبحسوىثيئاليهاالإيمانأصحاب

ضعافوقرمهموسىعالمليمتقاربتي@ولامتكافئتي@تك@الم

كلها.القوةيملكونونجدهوفرعونالقئمنضحرثون

@دارةالقدرةيدتولتهنااصلا.ما@يةمعركةخوضإلىسبيلفلا

ديملكولاالدي@نفوصديالإيمانحقيقةاكتملتانلعدولكنالمعركة.

ولايرحوه.لايخماهالطغيانوجهليالإيماناشعلنأدبعدسهاهاقئ

بده..فيمماشيءفييركأولاوعبدهيرهبلا

ولأصلبكمخلافمنوأرجلكمأيديكم@نلأتطعنالطغيان.يقول
7أطه@الخلجذوعفي قاض.أنتمافاقضالإبمان:،فيقول1

تقضيإنما
لينالمعركةللغتعندما.(72أطه:الدنيا@الحياةهذه

الحقرأيةالقدرةيدتوتتالحدهذاإلىالقلبعالمليوالطغيانالإيمان

الإيمان.أهلمنجهدبلاالباطلرايةوئنكىعالية،لترفعها

وعبرة

ألناءهميقتلوهولفرعونالذلضريبةنإسراثيلبنوكادحينإنه
يكونوالم@هملإدارةالقدرةيدتلإحللمناءهمويستحيي

فأماوخودا.واشكانةذلأإلاالضريةهذهئؤ@ون
فيالإيماد،استحلنحين

لاحتمالواستعدوابموسىآمنوأالذينقلوب
الرؤوسمرفوعووهم

و@ونتحرح،ودونتلحلج@ونفرعونوحهفيالإيمانبكلمةيجهرون

و)علانلإدارةالقدرةيدتدخلتفقدفلكعندفأماللتعديب.اتقاء

والقلو@..الأروأحفيفلثقلتمالذيالنصر

هده
أصحابليستيقنهاالكريمالقرآنآياتترزهاالتيالعبرةهي

م@النصريرتقبونمتىويعرلواالدعتر،
افىعد

عذةمنفجر@ودوهم

واللاح.والجدالماليملكونوالطعاةالأرض،
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القصةومقاطع
هي

وتزخروبالحوار،بالحركةتموجحية،مثاهد

السياق،فيالعبرةمواضعإلىالتوجيهاتوتتخئلهاوالسمات،لالانفعالات

الطواغيتوبين"العالمي@لأربإلىالدعئلينالمعركةطبيعةع@وتكشف

روعةتتجلىكماالله،دونمىللربوليةالمذعيةالله،عبادعلىالمتسلطة

التهديدتحفلولاالطماغيت،سلطانتخىفلاتستعلن،حي@العقيدة

الديلوالوعد

أنهعلىالقصةهدهلقد@لت
ويقفالفسادويسفرالثريتمحضجن

م@ويحشحسيرا،والصلاحاالخير@جش
يدتتدحلعدئزبالبئس.الفتنة

الأرض،قوىمنولابالخلق،منستلىبلامتحدية،سا@رةالقدرة

والفساد.للشرحدلتضع

..(92أيون@:@أيةخلفدلمنلتكونببدنكئنجيكفايوم@

لهاآسدهلهدا..يومناحتىالزمانوحركةالأيامأحا@يطفيآيةمصت

ودلكثيرا

العزيزلهوربكوإنمؤمنين.كثرهمكانومالآية.ذلدفي)إن

حتمأ.الإيمادتستتغلاالحارقةفالايات(68-67الشعراء:أ@الرحييم

كئيرا)وإنالقلوب.فيهديالإيمانإنماقسراالناسلهاخضعوإن

..(92أيوص:@لغافلونآياتناعنالناسمن

فيوالآفاقفييتدبرونهاولاوعقولهم،قلولهمإليهايوجهونلا

غافلي@عاشمالقدليفقهوا.أعطوهاالتيالقلوبيفتحيالمدهمأنمسفم..

1الأعراف:أ@@فلهمبلكالأنعام،أولئك@ون..يتدبرلا 79)..

عمايغفلونالذيى7
يدفيهايرونفلاوالغيرالأحداثمنبهيميمر

أضل..همبلكالألعام.اولثكالله..

@إذاالملتقطةواث@نالمبصرةوالعشالواعيبالقلبزو@واوالناس
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لاغافلينبالحياةمرواا@ضليدركما.وأسماعهموالصارهمقلوبهميفتحهالم

لاوودلالاتها؟مئامدهااعينهمتلتقطولاوغايتها؟معانيهاقلوبهمتلتقط

الموكولةالأنعممنأنييكخونفإنهموإيحاءاتها..إيقاعاتهاآذانهمتلتقط

بهميجريجهنم!فوءسيكونونهمالهاثي@03الفطريةاستعد@ثاتهايلى

الهابطة..المنتكسةالغملةلهذهجهنمحضبفكانواإليهااللهقدر

كفوابما@لنارمأواهمأولثكغافلرن،اللهآياتصالدينهؤلاء

8،..أيون@:يكبرن،

الممير!.وبضالمأوىوبض

ومثاهد:رصو

ئخاطبوالتدميرالهلاكمشهديرسمهاالذيوالأغراضالمعاني)ن

سالنفمىإلىوتصلوالوجدان،الحس
الحو@سمنشتى:منافذ

بالأصداءالمنفعلالوجدانومنالحماس،طريقعنالحسومىلالتخييل،

لأوا

مشهدونضطرب..تموحمتحركة،بصورالقرآنيرسمه

وسكراته..الموتغمر@تفيالطاغيةهذامكروبمرعبمفزع

يحاولماأشدوالموتلوحةفيالاحتضارصفحةإنها

لهأتىولكنعنشبحهئبعدأومه،نروغأنالثريالمخلرق

يخلفولاالخطى،يبطىءولاالطلب،يمللاطال@والموت@لث.

فيانظرويلفت..(19أق:بالحق،الموتسكرةوجاع@
كلمةفكرالتعبير

لأنتوحيوهي
كاملاالحقترىالبئريةالنفسي

تجهلكفتمامنهوتدركللاححاب،نراهالموت.@سكر@ليوهي



ئجديولارؤية،تفغلاحينالأوان،فواتبعدولك@تجحد،كفتوما
إيمان.ئحسبولاتولة،ئفلولا@ثو@ك،

غمر@توكربضيتيسيعانيوهوفرعرن.هلاكمثمهدويرز

مرعربمكروبظليمل@احزيةقاتمةصورةتجرز

@يبالع@أيدإليهالملائكةبمطتوقد
للخروج..روحهيطلبونوهم@،

فيهتررتمصيلاتهلكلالقرآنيرسمهمخيفئذهلمن@هدإنه

بالصورةالحسيةالصورةفيهوتتقيالفضمرةوالانفعالاتالظامرةالحركك

تال:الغرق@ثوكهبن@خىالإنساني.إالكيانفيئحثرةبروعةالنفسية

"@لملمينمنوأنارائيل@نجو!بهأمنتالذيإلاإلهلاأنهلفت

9ةأيون@

والحموعالخثموعنهدوالحركات.السمكمكتملمشهدإنه

@للونفيكمدئظثلهاالنفيالهولصورةالثهدليوتبرزرالذئة..

الذهنيالمعنىعنالمتخيلةالئحةبالصررةئبرفالشهدو@لحركة.

@ر@ىغرف!ماعرفوقدئعاني!مائحفيوهولفرعونالنفسيةوالحالة

بالحق،.@لموتمكرة)وجاتر@ى!ما

الؤآنينحهاالمهديرصمهاالتيالكئيبةالحزيخةالصورةهذه

ليفرعرنفاهرهاوالحركة..ال@خصةالحياة
الأخيرة@لحياةلحظات

فيالكلماتترسمه
صورةعاجز..أليمنفسي@واضطر@وحركة،هئه

ئجفلهامفرلاالديوالاستسلامالمحتومالمصيرم@والرهبةالفزع

صاهم.كئببظل

حاسمواضحئهدإنهوالكرب..الهول@مامالإنسانيةإنها@لفطرة

الفراثص..لهترتعدالذيوالكربالهولوئؤئر..

فيوالوجدان..الكيانئزلزلالذيال@رعبالديدوالحوف
هذا



فيالمكروبفرعرنصورةتبرزالمهشالمثمهد
العميق.،الضيقلحظة

فيوهودرعوننظروحيثما
فييحدلماللحظاتهده

وحدهاللهإلانفسه

له..شربكلا

كلسقطلقدمتيسلا-.ويرجعئشغيثأ،ويناحيهئتضرعا،يدعيه

ديالحقإلههإلىالإسانيلتجىءالألحمية،حفيقةهذه
ساعة

الده..

ها
هو

فطرته..وصحتسكرتهزالتبحدتهالجدر@ىلمافرعوندا

حيئذتتعرىوالفطرة
حقيقةاعصاقها..فيالكامةالحمقةفتحاجهالركامبن

وقتئذتدركلأنهاشريك،بلاالحقاذإلىوتتحهالر@حدة..الألوهية

الثريك!.انعداموتدردالرك،فكرةسخا@ة

هوماالقرآني..المشهديصورهاالأخرىالنفسيةالحلامحوتبقى

الحقيرىالغفلة.كطاءعنهسقطوقدالعصبالموقصهذافيفرعونذا

يكنلمالتيوالنهايةحساله،يحم@لمالذيالموقفحجب.يحجبمالا

بنوقعها..

شيكلعنهندولقدكذلك.ومفرثةمحرثة،بذاتهالحقلهوئواجه
عما

تقكهمماشيءعلىيقدروماعادغرقى!@جنو@أحد.كلعنهوتفرق

وسلطان..وجاهومتع،وأولادونساءصزينة،مالمنشيءكلتركا@ه..

أبقنوقدون@ولوهلةفيالمشهديرسمهكثير!أوقليلسيءعلىلايقدر

والخسارةبا

ها
العذ@ملائكةديهي

لملحظةهذهروحهتطلب@
مزةفاهتزالخالص،انبالخسمو@حقزاثصا،لهائقدمولمحسابها،يحسب

وقال:مرتعثأ،فنالىالحقيقةو@صوأثوكوالرعب،والوجلالحوف

منوأناإسرائلنجوبهأمنتالذيإلابلهلاأنهأمنتإ
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ها
و@ثوكهالاستك@لىعهتخلىوقدئعك،فلايستغيثفرعونذاهو

فهاتلعدولكىالاسنعطافإلىولجأوالتكذيبالشقاقعىتحلىالذتة.

.(3ض@:أ9مناصحينولات@الأوان

بقائله..@رلهالعنايةتبغيولا@راعى،ولا@دلولله،معنىلاإيمان

لحظةفيتقالكلمةالمنيب.الإخلاصكلمةلاالرهيبالموففكلمةإنها

رصيد.منالقلبفيلهالي@الخانق،والغسرالضيق

الموتغمر@تديوهوفرعونصدزةتجثلوالحسرةالحزنعرة@ن

محاجهةعندالإيمانويعل@والغرق..الاحتضارمشهدفيوسكراته

باسطوو@لملائكةالموتغمر@تفيترى@ؤ@لظالمبىنمرلوةالملائكة

عذ@تجزون@ليومأنفكم@خرجواةأيديهم
علىتقولونكنتمبما@لهون@

3،..9الأ@عام:أ"تستكبرونأياتهعنوكتمالحق،غيردله@

العذ@الاستكباروجزاء
اقليبمداال@هعلىالكذب@وجز@المهين،@

منبالخناقتأخذمكروبة،ظلالاالمشهدعلىئضفيمماوكلهالفاضح..

والفق!.والكآبةالهول

ها
فتكذروالشقوةالمر@رةتجرعوقدالموتيديبي@فرعونذاهو

الحقيقةأمامهوإذاكيانه..وتزلزلقلبه،صرجفلوئه،

لهيكنفكأنحالمجنبيه،بينالتيوخسرنفسهشيءقدحسركل

الرعيبالموقفليوالندمالرهبةطروتلقيصورةإلهاوجي..

ها
يتوفىترى@ذ@ولوروحه..ئنزعالملائكةيديلي@فرعونذاهو

يق.الحرعذ@بوذوقواوأدبارهم،وجوههمبونيضرالمحئكةواكفر@لذين

فرعونالكد@بللعبيد.بظلأملي@ا@تهوأنأيديكم،قدمتبماذلك

شديدتوياتهإنبذنربهم،@@فأخذمم@ته،@بأياتواكفرتبلهممنو@لذين

2،..55لأنمال:األعقالب@@
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منخطاب
منكرةصورةيرسموالتعبيريرى..سيكلمرجهاال@ه

المهانةيصصتهين،مثهدفيارو@حهمتستلوالملائكةكمروا،للذين

لموتواابلعذاإلىوالخري،

يخرجوكأنهحاضر،كأنهالقرآنيالنصيرسمهالاحتصار،مثمهدإنه

لصاتخلالمنالصورةملامحتخرجكماويتحركالألفاطثايامن

لريئة!.ا

الفاشةالحقبقةمهاجهةفيالطانجةصورةالمشهدفيويرلسم

وتلويوالحيرة..الجزعمعهاويرتسم@ر@ولالهادافعلاالتيالمريرف

حيلة،كلوبطلت@لئدي@..والنزعالئذهلة@الكر@منالمكرو@

لهايةفيحيكلإليهئساقالذيالو@حدالطريقوت@نوسيلة،كلوعجرت

.."المساقيومئذربك)إلىالمطات

والانقاض..الدلسحاديغشاهاأمامهاللهبجدفرعرنفاهوها

بهكفرالذياللهوتورثالأوصال،تقطعالتي@لئرعبةالمفاجأة

لمفر؟!.ااي@وعالمحاه..وخاضتهوجحده،

إلبه،والرجعةوئخذه،اللهقهرمىممرولاوقاية،ولاملجألا

للرجعةينتهيالدنيافياللهوالئعدصغيره.مستقرولاعدماوالفستقر

محالة.لاكائانالرحعةبعدوالجزاءوالحسبإليه.إلانهملجأللاإله،

فكاك!.ولامهربفلا

عالمإلىئردونئمفإنهنهونتفرالذي@لموتإن)قل:
8،..ةالجمعةأ@نعملونكتمبمايخكموالشهاثة،@لغيب

منبعدهومانه،مهربلافهوحتمالموت،الفرارمنفيجدوىللا

حتمالعملعلىوحسابالله،إلىرجعة
فيه..ريبلاكذلك

فيدثهبأمر@البحرويتحركالموقف..علىوالعظمةالجلالوئخيم
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الاستعلاءبدنوتطرح.@الكا@الكبرباءجئةالأمه@جوتنبذشديد،ضخب

9أيوصآيغخلفكلمنتكونيدنكننجيدفايومالكافر.إ 2

الموق@ويغمرجليل،صمتعليهحئموقدالمث@هدهذاأمامنقف

أيهايافرعون:وقالالموهمأالكافبالإلهفلثجثةهذهوخرع..رهبة
..38الفصص:أيخري،إلهمنلكمعلمتماالملأ

علىحطاماوألفيالهيكلفلكوسكتخرسلقد

بغبروالاستعلاءالأرص،فيالتقلبلهايةمذهتراهبلىزااساحل

والسلطان..والماعوالثراءوالتكمروالتج@رالحق،

الف@،علىظلالهويلفيهراالريالقلبيهرلمث@هدإله

العنيمةوإيحاءاتهالمكروبة،الرعيبةظلالهالقلب،فيإيحاءاتهوشمكب

ا

الغبرة،الزمانصمحةعلىالقاثزةالفدرةسطرتهابالغةلعبرةإنها

ين!للآخرومثلأظالمأخلفلكلوسلفأعبرةالأياموجبهة

0(56ةالزحرتأ قصتهم،ويعرفونلعدمميجيئونالذين0

والفسادالغيمأساةالمأساة.فيالنهائيالمث@هدعلىالستلىوشدل

لعصبان..والنحديوا

العذ@صفحةتلك
صمحاتال@هجزاءفيو@راع@االدنيا،الحياةفي@

علهائعرضونانار.@سوء@لعذ@فرعونبآلوحاقوأبقى،أشد@خرى

تقومويوموعنيأ،كدوأ
@،العذ@@ئدفرعونالئدخلواالاعة

4أغالر 5،046:)..

حاقوفدبعدهاصفحةاولوعرصتوقومهلرعرنحياةطولتلقد

سؤفرعونبال
العذ@

وعثا،غاواالارعلىعرضهمأنيخلهموالنص..@

@عذ@هرهذايكونوقدالساعة.قيامإلىالموتبعدمنالفترةفيهو
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تقيمويومهدا:أبعديقرلأنهب@الفبر.
@ضدفرعونالئدخلواالساعة

عرضسيء.عذ@بوهذاالقيامة.يومقبل@عذ@فهو@فن.."العذ@ب

وحرهالذعهاونوقعبرؤيتهاللتعذيبإماالمساء.وفيالصبعفيالارعلى

عذ@وهر-
العرضلفطئستعملمافكتيرأفعلأ.لمزاولتها@ماشديد-@

@@وهذهلمزاولة.واللمس

وأقسى..هى

النبيعنعنها-اللهرضيعائتة-السيدةروتهطويلحديثو@ي
)1(،مشعفافزعأقبرهفياحلسالسؤالرحلكلن@عاقال...جمت-

كمافقلتقرلايقولورالنلمىسحعتفيقول:تقول؟كنتفماله:فيقال

انظرله:فيقالليها،ومازهرتهابلىفينظرالجحةإلىفرجةلهفئفرجقالوا،

يحطمإلبهاينظرالنار،قبلفرجةلهئفرجثمعد،ال@هصرتماالى

مت،وعليهكنتصالئكعلىمنها،مقعدكهذاوئقال:لعضهإبعضأ،

لايعذبئماثه،شاءإنتبعثوعليه

عنييهر-ال@ه-رسولعنها-اثهرضيعائة-سألتآخرحديثوفي

عذ@
"فقال:@لقبر@

دعم،
عذ@

اللهرسولرأيتفماقالت:"،حقالفبر@

صإلاتعيصحةصئىبعذ@ك@--
عد@

القبر@
(-

رضيعثمان-كانقال:عفان،بدقعثمانمولىمانىءوعن
عنه-دثه@

فلاوالنارالجنةتذكرله:فقيللحية،يبلحتىيبكيقرعلىوقفإفا

يقول:@نهرو-افه-رسولسمعتإليفقال:فتبكي؟القبروتذكرتحكي،

لم@نمنه،أيسرلعدهفمامنهنجافإنالأخرة،منلىلمنمنزلأولالفبرلا

يج
امنظررأيتما"يقول:جمرو-اثه-رسولوسمعتقال.أشد@،بعدهفما

@امنهأفظعوالقبرإلاقط

حىلمو@لوع@(1)
دالم@دحص

صححلإساد@حمدرو@ه@لحلت(2)

ومسلملح@ري@رو@ه(3)

ح@@ماثهدص@@@حرحه(4)
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اللهرسولمعخرجاقال:عهاللهرضيعلىب-بنالبراءوعى

-

فجلسيلحد،ولماالقبر،إلىفانتهياالأنصارم@رجلجنازةفيي-

بهيخكثع@دوبيدهالطيررؤوسناعلىكألماحولهوجلسنادثه--لجرص@رسول

أومرتينالقبر-عدابمنباللهاستعيذوادافقال.رأسهفرفعالأرض،في

الدليامنالقطاعفيكانبناالعبدنط.@قال:ثمثلاثا@،

منهفيجلونالفسوح،معهمالوجههسودملائكةإليهنزلالآخرةمنو)قبال

يجيثمالبصر،مذ
أيتهافيقول.ر@مه،عنديجلىحتىالموتملكة

سخطإلى@خرجيالخيثة!النفمى
من

جسده،ليقفرقوعضب،الله

كماليتزعها
لمأخدهافإذالبأحذها،المبلولالصوفمنالسفودينتزع

منهاويخرجالمسوح،تلكفييجعلوهاحتىعينطرلةيدهفييدعوها

علىبهايمرودظربها،@يصعدونالأرص،وجهعلىؤجدتجيمةكأش

فلانابردلانفيقولون.الخبئة،الريحهذهماقالوا:إلاالملاثكةملأس

إليبهيتهيحتىالدنيا-فيبهائمىكارالتيأسمائهبأقبح-
الماء

لهمتفتحلابم@أالله-رسولقرأثمله،يفتحفلالهفئتفتحالدنيا،

الخياطهصمفيالجمليلجحتىالجنةيدخلونولاالسماءأبو@ب

فيسحينفيكتابهاكتبياوحل%عرال@ه-ليقول..(4الأعرات..أ

خرفكأفمابا@لرد)ومنقرأ3طرحاروحهئطرحثمالسملى،الأرض

من
@سحيقمكانفيالريحبهنهويأوالطيرفتخطفهالسماء

سله:ليقولارقلكادويأتيهحسد@فيروحهلتعاداك@.الحح:أ

هاهفيقول.3ديمثماله،ليقولادقال:لا@ثوي،هاههاهليقول:ربك؟

هاهةفيقول@يكم،ئعثالذيالرجلهذاماةفيقولادةقاللا@ثوي،ماه

مادديناديلا@ثوي،.ماه
والتحيااللى،منفأدرشههكذبأنالسماء:من

حتىقبرهعليهوئصيقوسمومها،حرهام@يأتيهالنار،إلىباباله
تحتلف

ح@،حلبت@نا@لليت@لحال@تال@لمحغليلهم@حغرو@نهلإساد@حمدرو@ه(1)

@لحغليسهممحتحرو@ته
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بالذيأثرفيقول:الريح،فنتنابوجه،قبتيرجلويأتيهاضلاعه،فيه

القبيحفوجهكأنت؟منفيقول:توعد،كتالذييومكهذايؤوك،

@لساعةا.تقملاربفيقرل:الخيث،عملكأنافبفرل:بال@،بجيء

الثياب،قبغالوجه،قبغآتفيأتيه"وز@د:بمعناه،لهروايةولي

منبهمانأبثرفيقول:الريح،مت@
بالثهبثركفيقول:مقيم،@وعذ@الله

عىبطيئاكنتالحبيث،عملكأنافيقول:أنت،سبالر،
الله،طاعة

يدهفيأبكمأصمأعمىلهئقيضثمشرا،اللهفجزادمعصية،فيسريعا

دئه@يعيدهثمترابافيصيرضربةفئضربترابا،كانجلبهاضربلومزربة

الثقلين،إلاشيءكليسمعهصيحةفيصيح@خرىضردةفيضربكان،كما

لهوئمهدالنار،منبابلهئفتحثمالراء:قال
النار!.فرشمن

النلى@يوف@هفرعونوعئأأ..غدواعليهائعرضون@لنارة

..@والعد@
ما

فيهمإنماالأخرة.اهلمنهمولاالدنيا،أهلمنمم

ئبعثون،جمم@لىبرزخوراصمومنلين،بين@برزخذلثفيمريععذ@ب

الصبعفيالنارعلىعرضالفبع..المشهدعلىالشلى
ساخنة،ثمعةالعينوفيالطويل،الحذ@بعلىالس@ارئسدلوالمساء..

أنيىالنفسوفيمحرقة،لوعةالقبوفي

مث@هدفيوجن@هبفرعونويففالدنيا،الحياةالفصةسياقويجتلى

@ئمةثوجعلناهموالأنصارالأتبمإليهاويقح@وناللى،إلىيدعونعجبب..

بئساما@مامة!ويادعئ!بئساهافيا4،..االقصص:أالنار،إلىيدعون

ئنصرونأ..لا@لقبامة@ويوم

البغيجزاءالأخرة،فيالهزيمةوهيالدنيا،ديالهزيمةفهي
هيإنماوحدها،الهزيمةولشتوالاستطالة.

الأرض،هذهفياللعنة
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لعنة،الديخاهذهفيوأتبعناممالقيامة:إيومفيو@لتقبيح
مم@لقيامةويوم

2،..4القصص:أ@لمقبوحين،من

و@لثنيع،والفضيحةالقبحصورةبذاتهاترسمالمقبوحينا"ولفظة
الأرض،فيوالاستكبرالاستعلاءمقابلفيذلكوالاشمئز@ز.التقززوجو

ال@ه.عبادوعلىاللهعلىوالتطلىلالجامابالمظهر:الناسوفتة

قا@البحر..فيو@لزق@لحياةفيالضروإلىقومهفرعونقادلقد
م

الآخرةفيالمقيم@والعذ@الناروأ@رثمم@لديخا،فيو@لهلاكالخسرانإلى

9أهيدومئم@فرعون@لىمي@نوسلطانبأبانناموصإرسلناولقدة 7

9،..7أطه:هدى!وماتومهنرعونوئضلأ

ها
@مرفيماعلىافى.أمرويعصونفرعون،أمريتبعونأولاءهم

مىفرعرن
فرعونوما@مرفرعون.فاتبعوا@مرةإوضططوجهلحماقة

..(97هود:أبرثبد،

ديلفرعرنتبعاكانواولما
خطماتهويتبعرنخلفه،يمئمونالأمر،هذا

بأنفهم،مستهيينر@ي،لهميكودأنونوولاتفكر،تدبربلاالضالة

و@خيارالاتجاهوحريةوالعقلة@بالإر@لهماكهتكريمعنئخلين

يومسيقدمهمفرعوناديقررالسياقفإدكذلككانرالما
لهويكونونالمامة

ها،.أهيدة@لقيامة،يومقومهيقدمتبعا:إ

@ناالمشقبل،عنووعدأالماضيعنحكايةنمعنصوبينما

قدماصالممل@ذايقلب،الثمهد
بل@قرمهقادقد@دا@رعودوقع،

والنلىا

نلىردهم
ئلمالغنم.قطيعالر@كلييوردكما@ردهمر،!!@ن

وهيالآ@ميةخصائصأخصعنيتلألوائتمتفكير؟بدونيسيرقطيعايكهنوا

غلة،يرويلاصردمنلشاهوياالار.فكرثمموالاخيلى؟ة@الإر@حرية

2 0



والقلوب:البطونيثويإنماصدى،سثفيولا

لما(..هود:أودألموراالورد)وبض

كلهذلدبذامورث@م..و)يرالمح@ملهم،فرعوفىقيا@ةكله.فلك@@ؤا

في)وأتجعواعلبها.وئعنقنروى،حكاية
لعنةهذه

القبامغويوم

..(99أهود؟

9،..9أهود:الرفي@ه@لرفدهبشعليها.وئتهكممهاوئخر

إلىالآحرةفيويؤمهمالصلال،إلىالدنيافييومهمالصورة:تتقوهكدا

المقومه!!فرعونبهارفدالتيوالمثةوالعطاءالرفدهيالنارفهذهاللى.

لمنرفدهذاهولهاجزيلا@رفداعطاءالسحرةيعد

المرفي!.الرفدوبضالمورود.الوردوش

العجبب..القرآدهذافيوالتصويرالتعبيربدائعمنوفلك

وب:مكرموقف

)فيقولةفيهايتحاجونوهمالنلى!فيموقماالقرآديالسياقويلتقط

مننصياكائغنونأنتمفهلتبعأ.لكمكناإنااستكبروا.للذينالضعفاء

7،(..ةأغافرالنارده

كانواأ@هملهميشفعلماستكبرواالذينالنارمعفيبفنالصعفاءإن

ئحففولمواضعات!فيرلا
إر@ثةولالهمر@يلاائساقعسمأكانواأنهمعهم

منحهم
الفر@ية.التبعةوكرامةكرامةالكرامة.الله

اوانساقوتنلىلواجميعأهداتنازلهاصهمولكنهموالحريةالاخلىوكرامة

أنئفكروالملللاةلهميقولوالموالحاشية.والملأوالطغاةالكراءوراء

منإليهيقودونهمومالهميقولونهمايتدلرواانيفكروا@بليقولوها.

عماننازلهمكانوماتبعا@.لكمكا@نا@ضلال.
وههم

الله
واتاعهم



فا@إلبهاساقهمالنار.فيفهمالله.عندلهمشفيعاليكونالكبراء
كما@هم

هائمالثاة!سوقالحياة.فييسرقونهمكانوا
كراعصم.يسألونلىلاءهم

الأرضلييوهم@همكانواكماالنار،؟مننصيباعائغنونأتمفهلإ

وأنهمالفساد،منيحمي@هموأنهمالرشا@طريقفييقيونهمأنهم
الأعداء!.وكيدوالضرالرمنيمنعونهم

وئجي@ونهماسئضعفما،بالذيرصدرافيضيقوناستكرواالذينفأما
الاستكبلى:بعدإقراروفيوملالة.وبرمضيقفي

@لبادأينحكمقد@ته@إنفيهاكلإناةاستكبرواالذينقالإ

4أغافر 8

فيكلإناسينأ.ولاناصرأنجدلاضعاتكلإناكلإنا
والضعافالكبراءترونوأنتملناسفالكمفماسحاء.والضيقالكربهذا

الحكم،نيلمراجعةفلامجال@لباد@..ينحكمقدا@ته

العبادأحدسمنوماالأمر،قضيوقدتعدي@.أوفيهلتجيرمجالولا

الله.حكممنثيئائخقف

هؤلاءاتجهإليه،إلااللهإلىلاملحأأنوهؤلاءهؤلاءأدركوحين

@يجهسموهؤلاءلخزنة
بهؤلاء:هؤلاءتسؤيصراعةوفيالجميع،تعثمفئ@

منيرماعائخففربكمادعواجهنم:لخزنةالنارفيالذينوقالإ

.(49لر؟غاألب@العذا

عنيكثمفرحاءليربهم.ليذعواجهنم،خراسيستشفعودإنهم

ديومويستريحور.أنفاسمديهيلتقطونيرمأفقط.يومايوما.البلاء..شدة

والدعاءواللهفةالنمماعةيستحقواحد

جهنمخزلةولكى
الذليلةالبائةالضراعةلهدهيستجونلا



قدالأوانأنويعرفونالله،شةويعر@ونالأصوليعرلرنفهمالملهوثة.

لد.
بسببوتذكيرهمبتأنيهمعذالأالمعذلينيزيدونلهذاوهم

هدا

العذ@

بلى،قالوا:بالبينات؟..زسلكمتأتيكمتكلمأوقالوا:

5أغافر:

الخزنةنفضوعندئفحمار.كلصيغنىماححالهوفيالسؤالوفي

ة)قالواوالاستهتار:السخريةمعاليلىإلىموأسلم@مهم،ايديم

الدعاء.أتمفتولواشيئأ،حالكممنئغيرالدعاءكادإنفادعواأ

ضح@أنيإلاالكافريندعاء)وماالدعاء.هداعلىالآيةوتحف

5أعافر.

اءوالازثوالإهمالهوإنماجو@ب.إلىينتهيولايصل.ولايبلغ.لا

سواء.والضعفاءللكراء

ويوموقومهألرعونتنتطرمكرولة.لاهثةرهية@عد@حلقكإنها

نقوم
.(46أغافر.العذ@م@ئثدفرعونآلئدخلواالساعة

منلهمويل
إذ@إالعذ@أشدلهماللهأعدوقدالعظيم،اليومفلك

7أغافريسحبود@والسلاسلأعاقهمفيالأغحل 1

المهانةبهذه..@العذ@ئحردلاالعذاب.فيوالتحقيرالإهانةإنها

شلىةأنفسهمعنخلعواوقدالتكريم؟وعلاموالوحوش!الأنعامتسحبكما

بهمينتهيالمهانة،هدهوفيالعذ@بهذافيوالجرالسحب

يجرون،النلرفيثمالحميمفينار:أوإلىحوماءإلىالمطات

..(72أغافر:

لهميملأ@يىالكلاب.سحرطريقةعلىوئحبسون،ئربطون@يى
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هداوالىموقدة.وناراحلىأماةالمكان
يحتهود.

فيهموبينما
والترني@التبكيتإليهمئرخهالمهيىالعذ@بهدا

ماأينلهم.قيلئمة،والإعناتوالإحراج
@ته؟،@ثونمننثركونكنتم

4،..7،37أغافر.

لهانكشفتالذيالمخدوعإجابةفيجيبون
حسير.يائسوهو

..(74أغافر:ضا،تجلمنندعونكنلمبلعا.ضتوا@الوا:

بلطريقا.لايعرفودعالراوماطريقا،لهملعر@لعدللمعناغبوا

إتروعلىوأصالي@!أوهامأكلهاكانتفقدشيئا.قبلمنندعونكنلم

"@لكافرينالههيضلكذلدالعم:،التعقيبيجيءاليائىالبائ@@الحو@

7أغافر 40)..

فيالتأنيبإليهميوحهثم
@لعد@يعانونوهمالعصيصالموفهذا

@

بفير@لحق،الأرضفيتفرحونكنتمبماهؤلكوالهلع:والفزعالمذهل

مثهىلىفهاخالدينجهنمأبوابادخلواتمرحونكنتموبما

..(7،576أغافر@التبهرين

الس@كانبننوأي@مغيث!يا
الماءوكانوالأغرو،اللاسللي

فبضللخلود..إجهنمفيللدخولئقدمةكطتأنهايبدووالنار؟الحلى

علىوجزاءالمهالة..هدهلثكوالعلوالكرفض..9التكبرينمثوى

التحقير!.هذاكانوالعلوالبهر

مهدمثمهدإنهالرب..@والعذ@والمهانةالذذمثهدإنه

ئفدونأكانوابماالعذ@بفوقعذابازثناهممحيف،مرعبئدل

هه،..النحل:أ

فيالمجرمينإنةالخلودعذ@بالدائم.العذ@بإنه
عذ@

جهنم@

5،.7،47الزخرف:أئبسون@فيهوهمعنهميفترلاخالدون،
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لحظة،لائفترعصيب،شديدألموليزياثة..و@يمستمر@عذ@

منكئولاالخلاص،فياملمنبلىقةفيهلهمتلوحولاهنيهة.يبردولا

صيحةبعيد.منصيحةالجوفيتناوحلمقالطود.يائسونفهمسعيد.رجاء

علينايقضيمالكياونادواوالضيق،والكرباينىمعليكلتحمل

منقناوحةصيحةإنها77الزحرفأ@ربك
منمحيق.ئعد

هاك
من

الظالمين،المجرمي@أولئكصيحةإنهاالجحيم.فيالموصدةطالأبو@وراء

الغيث.طلبفيولاالنجاةطلبلييصيحونلاإنهم

السريعالهلاكالهلاك.طلبفييصيحرنإنمايائسون.ئبلسودلهم

ئحيفاطلاليلقي@الد@هذااندامانيا،يكننالمنايا(وحسصئريح.الذي

أطلىنفوصاالاستغاثةصرخة@راءمننرىلنكادواشاوالضيق،للكر@

العذ@صهابها
تلكمنهافانبفتالطاقة،حدبهاالألمنجا@زوأجساما@،

ربئ@...عليناليقضمالدياالمربرة،الصيحة

قال:اهتمام.أولارعايةوبلاوتخذيى،تيئي@فييحيءوالجواب

موتولارجاءولاخلاصفلاكلا(..أ@ماكونإنكم

جفملهمفإنمجرماربهيأتمن)إنهماكثون،إنكمقضاء،ولا
يموتلا

إنمافيتمتعحيئهوولافيشريح،ميتهوفلا..(34أطه؟يجا!ولافيها

لاالذي@العذ@هو
فيمتروكونفهمإلىيختهيولاموتإلىينتهي

حهنم
منهايخرجونلافاليومعابإولا@كلتذارإليهمئطل@ولايخرجونلا

جهم،نارلهمكفروا)والذين3الجاثية:أ@يستعتبونولا
ئخففولافيموتوا،علهمئقضىلا

كلنجزيكذلكعذابهامنعنهم

..(36طر:فاأ1كفور

@حد،عذابهت@ئ@لافيومئذالمتين،الفويالقهارالجلىعذ@بإنه

أحدأ.وثالهيوشولا

يملكلاالذيالفذعذالهيومئذئعذبالذيالقادر.العزبزاللهإنه
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متفردعذ@بإنهمثلهبوثقلاالفذ@لذيوثاقةيوثقوالذي@حد.مئله

منشبيهبلا
عذ@

منأوووثاقهم.البئر@
ووثاقهم.جميعأالخلقطعذ@

الكبرياءتلدجزاءإنهكبيروفسادطغيانمنأسلموامامقابلوفلك

شحداوحرواآمنواالذيرللسحرة@رعرنقالحي@الضائعللسلطان@لمنكرة

7أطهوأبقى،عذابأأثا@ثدولتعلمنالعالمينإلرب 1..،0

هوفهاوالأغ@ل.بالقيي@ربطحصمالأرضفيالناسالقد

ولكنويحثق@هم.الناسئعذبونكانوامنويرثقئعذبالعالمينرثفا

بي@شان
عذ@

من@لحلقيملكهماوهانووثاق..ووثاق@،وعد@@
هدا

لنلىالطعاةعذابفليكنوالأمر.الحلقصلحبيفعلهماوجلالأمر،

@التصور@ووثافا@راءعذابأويرنقون،فسيعذبونيكون.ماووثاقهم

وا

العد@
مىمهدصورةفيالقرآنيعرضه@

الفيفةالقيامةمثاهد

تقيموييمالرعيبة..إ
أشد@لعذاب،فرعونالئدخلواالاعة

46.0أغافر: 0
.!!@العذ@أضد

مامغيث.يالتهيا
بآياتناكفرواالذين)إنكفرواالدينأولاءهم

ليذوقوايخرهاجلوثاناهمب@جلودهمنضجتكلمانارا،ئصليهمسوف

العذ@
..(56ةالشاءأحكيحا،عزيزاكان@لكإن.@

الخيال،لهيشخصمتكرر.شاخصمشهدينتهي.يكادلاشهدإنه

يرسموالياققاهرة!آسرةجاذبيةوللهولالهول.إنهاعهينصرتولا
@لك

بطرمفزعاعيفاكذلثويرسمه)كلما،..واحد..للفظويكررهالمشهد

شكملةللمأل@فخرقأعجباويرسمه..9جلودهمنضجتكلماةجملة..

المفرعالرعبالهولويجملغيرها،..جلودأبدلناهمةالجملة..
كلهالعحيف

تزيد!.لاواحدةشرطةجملةفي

وموالينات-بالأياتالإيماناس@ا@تهيأتوقدالكفر-جزاءفلك
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الجزاءعلىتادراللهأنذلك،)يذوتوا@لعذ@باونا@جزاءوهومقصحد.

حكيما،..عزيزاكان@تهإنةتوقيعهفيحكيم

الطغاة.نشظرالتيالمخيفة@العذ@لمثاهدالمروعةالجولةوبعد

وفاقا!زاء@الكافرينمننهجهمعلىسارواومنوملأه.فرعود

1البأ:أ الثريجدأنوالرحمةالعدلفمنقدم@ا،ومااسلفيامايوافق..26

كالمجرمين؟،@لمسلمينأننجعلةمصيرهفيالجرمعتسرىوألاجزاعه

3القلم:أ

عنغنىفيسبحانه-الله-إن
منسبحانه-به-فماالعباد.@عذ@

منسبحانه-به-وماالعذاب.@جلهامنعليهمبصحتعليهمذايةنقمة

عنوقونهسلطانهلإطهارحاجة
ذاتيةرنجةمىسبحانه-به-وماالطريق.هذا

في
عذ@

..@اقصور@هذهبثلكلهاالوثيةاساطرتحفلكماالاس،@

العملصالحيئمكرالذيوهووالنكرلثهبالإيمانالعبادصلاحهو@)نما

@ته@وكانوأمنتم؟-ثكرتمإنبعذابكم-ا@تهبفعلماالنفوس:،خباياويعلم

1الشاءةأعليمأ!شحرا 47)..

الىالرائعةاللفتةالعميقة،المؤدرةالموحيةالعحببة،اللمسةإنها
ئؤمنحاأنإلافهميطلبلافهوالعباد.تعذيبعنسبحانه-اثه-استغناء

هوإنمافلكولكنوشكرهم.إيمانهمعنغنيسبحانه-وهو-ويشكروا.

ومستوىالآخرة،لحياةيتأهئياحتىم@واهم،و@رتقاءحالهم،لصلاح

لمستوىأنفسهمئؤبئونفإنماوانتكسواارتكسواهمفإثاالحنة.فيالنعيم
@@لت

لهموالإن@.الجنمنكثيرالجهمفوأناولقدالححيمإفي@
بمعونلاأذانولهمبها،يبصرونلاأعنولهمبها،يفقهونلافلوب

@لغافلون@همم@رلئك@ضل.همبلكالأنعام،ئولئكبها.

1الأعراف:أ @محابأوئكبأياتناوكذبواواكفروالذينة9،..7
1لجحبما 6،..8لمائدة:ا1
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افىآياتيغفلودصالذينلها.ئهثأودوهمجهنم!خلقمؤلاء

@الأحد@منيجريوما
هؤلاءاثه.يدفيهايرودفلاواليربهمويمر

وتودهاالنلىإوقيفهمالظالمينوكانواسوفسفهاكفروابماجهنمخصب

..16النحريم:1)1(،لحجلىةواالنلس

@لجز@عذابه@نشكرو@اوآمنها؟إنالخلق@بعذ@اللهيفعلمانعم!

ليستإنهاوالإيمان..الشكرإلىيقودلعلهوتهديدوالكفران،الجحودعلى

البطئىبظهارولاالآلام،ولا@لتذ@ذالتنكيل،رغةولا@لتعذيب،سهئ

ال@هتعالىوالسلطان..
لالشكراتقىفمنكبيرا.علماكلهفلكعن

لرضران.واالغفرانفلهلإيماد.وا

@ن@@لكفر.لعباثهيرضولاعكم.كي@لهفإننكفرواإنإ

مرجعكمربكم@لىئموزر@خرى،وازرةتزرولالكم.يرضهتشكروا

..(7الزمر:أالصدور!@بذ@عليم)نهتعملون.كنتمبمافينبئكم

رحمتههيإنماالمهازيل.الضعافالجادعنغنيشحانه-والله-

والهزال!.الضعفمنفمشوفمصرعايته.بعنايتهيثملهمأنوفضله

شيئا.ملكهفييزيدلافإيمانكمعكم،..غني@ثه@فإنتكفرواإنة

مهالةلىس@اءكالححلمةبها@لاستعرةنطبمةوتود@لار@لىمهلاء@لاص

رلي@لححلىة،رحصو@ي@لححرة.
للىأ@ما@مطعهاكايةولادود@تر@لححرتتد@

الهه@بنناا
@لات@لعشلة@لىبحمعملا@للى@لأمح@رما@نلهالالححلةنوتد

مى@@بى@لبلعد@لاسفال
@لف@وعطهس@لالعبىاثلت

ي،
مرصد

خلقأحلقترتبارنه:سأذ@لم-عيه-
رمم

تعا@
لاللرانحرنهم3

قدقاللاحصدصقال.قد@ملت،قال.ررعا،فىرع@ثبمرص،يا@له.لقال

@احلفال.لحلت،
للاتلعفاللحلت،فدفالكدومة،لي

قالرثفه،@نيء@ه@

لك@رشلفالمالاجربلاا@لاقالنأ،مهفىكتفدفلحئكفال.لعلت،فد

@نار".عاسمىئوحل
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لتيلامهلاينقصوكفركم
(1)

9الكفرلعباثهيرضىولا،

يحبهولاالكافري@كفرعنيرضىلاولكنه.

ع@
@

رصي@ى@ر-
قال@ههرحلعزرلهسيروي@يما-@@ب-عى@عه-@ن@

كئكمعالبباتطالمىا،محرمأ@لابكموخحتهلصي،على@للل@حرتإليعاليبا"
@،@مل!ليناشهلصتتي@سبل@صال

ناشطعمه@ي@طعئ@بلاصحبعكلكمعاسلا

ئحطنىب@كمعاثيبااككم،لامكوليكخمى@لاصعبمكلكمعاثببائطعمكم،

ذلحرال@@مك@عاديبالكمعمرداسنعمرسيحبمأ،@ؤ@للر@والا@و@لبهل،طلبح

@تكم3وآحرلو@ر@زلكمعاث@يافثحويلثعينئعحاولىقصروصي،صري

@لر@عاديلاشأ،نلكىلىثلكر@دمامكم،و@حدرخل@مى@دعلى@كمواوخكم

مامكم،و@حل!زخلندعلى@لحبركمواوخكممكم@@وآحرع@زلكم
سدلكلمص

بى@عمارحكمكم@@وآحرع@رلكم@لو@عاثحلاننأ،نلكى
و@حد@سألولىصيد

ئذحل@الا@لبجذبفصكماعلى@لامانلكمالمصمأل@،د@@كللاعطبث
خيرأ،ؤخدلمى@ياما،@رفيكم3لكم،ئحمهاير@كلمالكم@يطياعا@ي،

و@لترمدىر@حمدمسلمرو@هبلوفى@لا@مه!للاذلك،عبروخدرسللبحمد@نص

ثير@لبهفي@لحبةلي@رلعبمو@تلىبحهميو@لح@وعد@لرر@قماح@واس
اثسماء"

و@ل@ت!

@لإمم@ررو@@لملأملحلبت@محا@لحلبت@حمدصالإممفال

رميدر-@لى@يمي@مالهصرحالرناللإساوواث@كلىآحرت@ي@لريي
@نه

@ودحلدنقيرد،كلهمعهم-
رصي@و@ر-

سا@لعلبتليلاخعلنق،عص@نه

علهما@نلمهامى@لماندخمل
ولررعه@لساصوللىعطمةلثواعد@لادص

لحمى@وفهوبمرمالفلر@@رلطافو@لاثا@،

@@لحاطالإممنال
@معأ@نهنوصليا@ل@بفدوود@دلا@لطادد@نرحص@ى

لاو

ليتحالىدلى@نهصرأ،
لمغها@لإ،يعحولا@لحا@لطاتلهحاح@لاحميد،عيئلمه

نحالى@نهتالينصررور@ا،مم@ممال@حاصبهم،ربنمشولاطا،بنمعود3لالما

كلاا،،@عو@آلأيخل@يضروا@ت@لن@لكمر@فمفيئلىعرد@لنب@بحرنك@رلا

@@@وتال@441،،عمر@آلأشأ!يصز@ت@لل@عقبيهع@ىيخقب@ومنر@ل

مافهفلنتكفررا
لي

1دساتأ@9حيدأكنياوكد@نهالأرصفيوما@مو@د@ وقال1،،3

فد@ت@جبحاافرضفيوصتكفروا@فتم@نميس.ثرتالموصعرحا@أ

8،.بمراب@أحمبد،

ت-علىئلوصم@ئمياعاورةكثهمكدراولو@لحلق،لطمةيريدلا@ث@ظك@د
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لكم،ويحبهمنكم،وئعجه..@لكميرضهتشكروهوإن،
ةكسبهعلىمحلس@فردمودبعمله،وكلخيرأعليهويجزيكم

أحديحملولا
النهايةليوالمرجعوعؤه.حملهفلكل@حد.عب

مهربولاسحله؟ثوناكهإلى
عدملحأولامه

منعليهيحفىولاعيره.

أمركم

عنيحتار.أنولكلمفرقهووهذاالعاقبة.هي

والتفكير.العلمولعدتذبروصبينة

عون:لرامرأة

الكفرغي@موتناثرتوالطغياد،الطلملياليمنصفحةطويتلقد

والبيان..العظةتحملوضاعةالحقشمصوأشرقتوالعصيان.والرد

العبرحلفتوقدفرعودقصةومضتوتقلاتالأيامرة@ودار@

ط.والعبر@

ديالاسأماملايق@لينات.وآياتللىزمغلممشهدكل@ي

وتأفلات.ونظرلكر

إلىيدعوهلرعوفىأماميقفالكريمالرسولموسىلرىالقصةفي

صالاسصرفوئحاولالطاغية،فيستكرمتمبمصراطوالىالحق

هامانيا@السح.وزيرهامانوئاثيوالعنىالترفم@بحيلةالفكرةدرأسة

موسىإلهإلىفأطلعالسمو@تبابئ@الأبابأبلغلعليصرحاليابن

ثثأ..أغافر:كاذبا@لأظةوإني

اةع@كلهمو@بمكاد@لحقولوالماصب@ةسمعصيةظكهيفصقولاسهم،رحل

سحال@-لإد@-مهم،رحل@لحرتعلىللو@لحرة

@لع@
وله@مو@عن@@نه@

دي@لمللق@لكال
ئلكقئلكهدحاله،ر@رصماتهلمح@ته

@لىحيسلوحهبلقصكاملءلا

بؤنربولالالمعاصيبفصرلالالطاعك،ولا@كمل@برد@لاككلوحهعلى@يئ
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مهسىوخدوهكذا
وهامان..فرعونمنلارعةحركةأماملفسه

اتوشاقذ
ئقام.عاليأوصرحأتجحعححرةس

فرعونوصعودالضرححولحديثهميكودأنحدأالمنتظروس

مهسىيستطيعوماالمتوقعةوالتثح
يردأن

الله.دعئعنوئدايعله

الكهنةويصلببالأبرياءيمتك@راحالصرحبقصةقومهلرعودوشغل

حيىالعزلاءالأمةعلىالنكباتوتتابعتالنحل.جذوععلىالمؤمني@

التيالأوبثةفظهرتالعالمينربإلىالدعوةصمحاربةحكامهاا@ثتغل

اتهأرسلها
مذاكل..@الثمر@ونقصوالدموالضفاثحوالففلالحرادم@

ونادىالاسصالحفيإنفاقهابدلاسالأم@الفيهوئنمقيرتفعوالضرح

@إسرائيلسو

بعدومنتأتيناأنقبلمنأوذينا@اللام-.عليهميسى-هم

فيويستخلفكمعدوكمئهلكأنربكمعسى@ةالنبيرذفكانجئتنا@ما

1الأعراتأالهتعملونيهففينظرالأرض 2 9

وفي
أقربامرأةتعيضكانتوالإرهابالظلممنالعاليماالم@ةهذه

أمؤمنةلأنهاعنهتكونماأبحدزوجتهلأ@هافرعودإلىتكونما

ليحطيربدصرالمخلصةالمؤمنةالمرأةهذهقامتولقد
القصة..

استقملتالتي@هي
وليدا..كانحيىموسى

رقيقطاهرقل@فيالحانيبالحباستقلتهالزكية،بروحهااستقبلته

فكورعلىوالقتلالذبحسلطالديالطاغية-لمرجمونوقالتشفي@

تخذهأوينفعناأنعسىتقتليهلاولكليعنقرة@ةإسرائيل%شي

1ولدأ 9 0 0
9،..لقصص:ا

يآ@بهآمنتثمابنا،خحرهافيورثنهولدا،صدرهاإلىضمنهلقد

ر@فهوأسلمتورسولا،

ها
تملكفلاامامهائمتحنالإبماننرىديهي

وتمذالضرددع
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العريض.الفضاءحولهامنحم@صيقال@مل،الفسادإلاترىفلايخها

الطاهرة:الحياهولنلينهايحولقداإلاهترى@ملاالفسيحالقصرويضيق

االمسنصعفبن؟إلىهل

وهم
عليهمفتحرأسمهميحمماأدساضعف

فرعون.يصبهجديدأغضبا

عالدةمخصةكانتأنهالرعرنامرأةعنوالمأثور
ولعلهاقصره-في

المرأةأحئتوقدموسى-قلسماويبدي@المؤمني@لقاياسآسيريةكانت

وحههاوقئتغرلاءعصركلفيوالمؤمنونالأرضمذهفيعرشها

السماءرثإلى@روحها

ها
يخه..تعيث@الذيالكفرطوفانيصدهالمفرعون،امرأةفيهي

عنقضرفي
السملى@تإلىعينيها@رلعتوحدها.النجاةطد

الألقإلىوتطئعتيغد.لاالديالحواروالىالخلود.حيتالغلى

هما@علىالظلميتتهجرأنرئهاعلىوتمتالأعلى
س

وعظمةدخامة

ربهافاجتوالصالحيىوالهداءوالصحيقيىاليي@حهاروفضقتزائلة.

م@
فرعونمنونجنيالجةفيبياعندكليابن)ربمخلص.قل@

1،.1التحريمأالظالمين،القممنونجنيوعمله

الجلىطلبتإنها"الاية:هدهعلىتعليقهفيالقيمالنالإماميقول

حيىالدار!قبل
بيتاليابنرثنقلولمبيتاعدكليابنرثقالت

@وتبر@الجنة.فيبيتأربهاإلىطالبةفرعونقصرستبرات
ص

منطوتبر@منهالنجاةربهالسألتلفرعونصلتها
يلحقهاادمحافةعمله

من
وأهله،..فرعونمنهونجنيةدهالناسألصقوهيش@ءعمله

@لظالمين،..@لقوممنونجنية،بيهمتعثىوهيفرعونقوممنىوتبر@

فيالدنياالحياةعرضعلىللاستعلاءثلوموقفهافرعونامرأةودعاء

صوره.هى@
قصرفييرمئذ.الأرصملوكأعظمفرعونامرأةكانتلقد
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اصتعلتولكنهاامر@ةفيهنحدمكانأمتعفرعود
علي

هذا

عرتعرصولملالإيمان.
وبلاءودنساشرأاعتبرتهبلفح@،العرصهذا

السحاةوتطلبعقاليله،منوتتففتمنه،باثهتتعيد

عظيم.آحرفضلوهذاقولة.عريصةمملكةفيواحدةامرأةوهي

وتصوراتهالمجتمعلوطأةوحساسبةشعورأأشدفالمرأة

أضعافالمرأةحقعلىوتقالبدهالمحتمعضغطأدشكوماس

ضغطوسطفيوحدها..المرأة.هذهولكنالرجل!.حسعلىفغطه

والمقامالحاشية،وضغطالملك،وضعطالقصر،وضغطالمجتمع،

فيوحدها.السماء.إلىرأسهارفعتكلهمذاوسطليالملوكي

خضم
الطشي!.الكفرهذا

لموثحوهي
عال

هذهوكلطالمؤثر@هذهكلسالتجردلتهلي

هذهاستحقتثموم@الهواتف.هذهوكلالمعوقات،هدهوكلالأواصر،

كلماتهتترثدالذيالخالد.اللهكتابفيالإشارة
وهيالكونجناتلي

الأعلى.الملأم@تتنرل

ليابنرتةقالتإذفرعون،امرأةآمنواللذبنمثلااقه)وضرب
الظالمين.القوممنونجنيوعمله،فرعونمنونجنيالجنة،فيباعندك

وصدقتروحنا،منفيهفنفخنافرجهائحصنتالتيعمرانابنةومريم

..(1،112التحريم:أ@القفتينمنوكانتوكته.ربهبكلمات

هناكربالىفرعونامرأةوافراد
الحكانةعلىيدلعمرادابنةمريممع

للمرأةنمودجارالاثتانوهماالذكرديمريمقرينةجعلتهااليالعالية
إلىجيلكلفيللمؤماتاذيصرلهماالقاشةالمصدقةالمؤمةالفتطهرة

قيام

يعصمهولاالغرقإلىيتهيالطاغيةأمرفرعور@نرققصةوتسير
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9آيةخلفكلمنلتكونيدنكئنجيكفاليوم@ا@ه.لهويقولقوتهولاجده

1أبرش: علهائعرضونالمهير@انارالمشؤومالمصيرإلىثم..92

تقيموييموعا،غدوا
العذاب،ئشدفرعونآلأدخلواالساعة

..(46أغالر:

امر@ةآمنواللذينملأال@هوضرب@الطاهرةزوحتهصيقولبينما

1التحريمأ@فرعون 1..،0

تبعهماوم@وهاماندرعونيهاثتركالذيالصرحأينفسأل.ونعود

السؤ؟.عصبةمن

إلىلستمعالحق؟محارلةعلىفامالذيالكافطالمجدأبنبل

اله@يعرشونكفواوماوقومهفرعونيصنعكانما)وثمرنايقول:وهوالقرآد

1الأعرات؟أ 37)..

كلمةنتلمسأدنستطيعللتدميرالذهنرسمهااليالصورةووسط

أنرلهاتدعوفرعودامرأةمنتتصاعدطيبة
وصلتلقدبيتا..عندهلهايبي

إنعليهتطلعلاالذيولالغيبوالحفية،السرفيلاثهقلمها

ولقدالعطيمالجزاءلهداأفلهاالذيهرالصيرو)دراكهاالكبير،إيمالها

الجزاء..عالمليبيتهاوبقيالجهادعالمفيآيةالمؤمنةهذهبقيت

هيوهذه
الظلمصرحيزولأنفيالدعواتبناءفيالأساسيةالقاعدة

الجة.فيامرأتهبيتويقىوالطغيان

هالكوتنتهيمديدةرحلةفيالقصةوتسير
القيامة:يومالآحرة@ي

تقومويوم،
..(46ةأغافرالعذاب،ئثدفرعونآلئدخلواالساعة

فيكفمشهدفيفرعونذاهوها
الموقفوينتهيرعب@عذ@

زدناهما@تهسبيلعنوصذواكفرواالذينالال@ومضاعتهالعدابأشدلتقرير

يجيءثململا(.الحل:أ@يفسدونكانوابماالعذابفوقعذابأ
التف
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عذابا"إلانزيدكمفلن@ذوق@أوتخفيف:تغييرليرحاءكلمىالميئس

3النأأ 0

وموالهائل.المرؤع@الحذ@
عذ@

موتإلىيؤثيلائمل@

1الأعلىأيحبا،ولافيهابموتلا@محياةعلىيقىولا 3

الحفمنمحسوسغيرظلاتلقيجف،منمحسوسةصورةوهي

فهيالصورةفأماالآخر.
فيهاوالمعذبونإلمحرقة،المخيفةاللىهده

لهذاالنفسيةالحالةفهوالظلوأماالحياة.بذوقونولاالموتيجدونلا

لحيستمتعيحياولاديستريح،ي@وتلاالذيالمجرم
إلىهكذايبقىولكحهث

..(77الزخرف:أ@محثونإنكممحلم..أأمد

المشولةالناضجةالجلودمقاللوفيالمتأجج.المعيرمقابلوفي

منالألمويعحدجديد.منالاحتراقليعودئدلت.نضحتكلما

نجدوملئهلفرعونالملهوتالمكروبالمشهدهذامقابلفيجديد.

هانجكفيبيقافيفرعونامرأة
وئطفعطففيتقلبفيهي

واليوالتعاطفالرعاونفسهابيتهاويعمروتكريمروحانية@يإلهي،

فيفرعون
طعذ@

يوموشعر.ضلالفيالمجرمين)إنمقيم.

هر،..-47القمر:أسقر@مقذوقواوجوههمعلىالنارفيئسحبون

للعذ@صورةإتها
@

للعذ@صورةهائلة
ونفية،ماثية@

الرهيب،الصمتفيكامنهاوالهولة،ومدو-دحسيةللنلىوصورة

أ@الدبد.العذابإلهوالخشوع
عذ@كلو@مرس@ى

@.

شعروفيوالنفص،العقوليعد@ضلالليوشعر.ضلالفيلالمحرمود

العذ@يلقوفىوالأبدان.الحلوديكوي
وهماناتحقيرأفيهاويلقونالثديد،@

وضلالاحيرةوئعانود

وديالمروعالهولهداوسطلي
ها

فرعونامرأةنيهي
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اللهعد
ونعيمصر@حةئسركلهالجومطمئنةلاعمةماثئةبيتهافي

حناتهفياثهجنابلىتعيش
@ارفي

الجنة..صورةوالراحة..الأمنصورةمتقاللتان:لصورتانإنهما

و@منسلامفيالراصيالحالمالحوفيالعلريديتهافيفرعونامر@ةصورة

معاساميالوذقهامهلطيف،نعيمفيلهيوسرور..
معهكفتالديال@ه

فاتهفيوهوفي
الج@ةفييتهامنولسمعئماثل!لانعيم

1الجنة.فيبينأعدلىليابنيربوالسر@ر:،والدعاءالشكرنغمة 0

1،.1اتحريم:أ

جهنم..صورةعحي@..ومطررهي@ئهدصورةولي

التعذيبإلىالمعنويالتحقيرفيهايحتمعمهينةهئةفيفرعونصورة

.(34الفرقان:أجهم،@لىوجي@همعلىئحشرونالذينالنفسيأ

حتيةصورةفيها،مك@وبةووجوههمالنارديي@حبونوهمقومهمعفصورته

وهيبئمعة،.
كذلك

@يوحميمسمحمإلىثموالزراية.لالمهانةتوحي

ئتناهوالماءا،وش@@المسامإلىينفذساحنشو@ظفالهواءجه@نم..
في

طليللاظل.الخفق.اللافحالدحادظ@طدييتفلبرنالحر@رة.

اللهب.مىئغنيولا

العذ@وهذا
وهيبأنفاساتشهقالتيجهنمفيالسعير،عذاب@،

مروعشديصطعد@تفور،
اعلم-وا@هونحسب-@حدايظلملاواكهحقا.

هيودليل@-الإيمانحقيقةفطرتهاأودعوقدبربها-تكفرالتيالنفم@أن

النار،هذهمكانهاوارتكاسنكسةإلىانتهتوقدكلمندرغتنفس

ولامنهانجاةغيرإلى

يومكلفيوترتكرتنتكستظلالأرضليبالثهتكفرالتيوالنمس

جهنميةئنكرةصررةشنيعة،مشخةلشغةصورةإلىتنتهيحتىتعيشه،

وتسخهابثاعتهافيالكودهدأفيشيءلائحاثلهاصورةنكيرة.
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الفهلإرةالحارقة،المتلمظة،المتغيطةحهنمإلىتنتهيإنهاوشاعتها.

ولامع@ىالنفوسلتلكيعدلمأن@عدكرامة.ولكلمعنىلكل

فيماكثون.جهنمفيإ@هم
هذهجهم(..ومأوامممقيمأ@عذ@

أسعيرأ،زثناهمنجتكلماتفنر،ولانردلاالنهابة،هي

سليم.بقلبربهمعلىقدمهاالذينالمؤمنيرصمحةالمقابلوفي
لمحهتسجدبقلو@وحده،اتحهحالتهويتوقى،يخشىلقلبسقل@

فيمقيمنعيمفيهاكفهموالنهار..الليلمدارعلىلهوتتصلحقا،
ا@ته)رضيوعيرنجنات

منالرضاهذاعنع.ورضواعنهم
اعلىهوالله

نعيم..كلمنوأندى
قدرهعنالرصاربهم.عننفوسهمفيالرصاهدا

الذيالرضاوبيهم.بيهالصلةبهذهالرضاعليهم.إلعامهع@الرضافيهم

الخالصوالفرحوالطمأنينةبالهدوءالمفىيغمر

والعصيان..والفسوقوالطغيانالكفرصورةمتقاللتان:صورتانإنهما

تقومويوموملئهإفرعوفى
العذ@بمأشدفرعونالأدخلواالساعة

..(46أعافر:

والمثلبافهوالصلةالصادقالإيمانوصورة

قالتإذفرعونامرأةأنواللذينملاا@هوضربةفرعوناةاص
ليابنرب

@لظالمين،القممنونخيوعمله،فرعونمنونخيالجنةفيبيأكدك

..(11التحريم:أ

بإثارةلكفيلالمروعةالصورةهذهوملئه.فرعونصورةعرص@ن

والإباق!.العصيانقلومرةمرةوالتفكيروالإشفاق،الخوت

العذ@علىالستووئدل
الستلىئسدلكماوقومه.لفرعونالمقيم@

لامرأةالخالدالنعيمعلىالمقابلةالصورةفي

وعلىأثر،منهالحسقوفيضور،منهالعب@وفيئسدل

كلهالجو
وحوم

صامت
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الحدهداإر
@يوالطلالالصورمن

كللتستجي@القصةهذه

لمنلعبرةذلكفيإنوالتئرإوالندئرللتأملالإنسانكيادفيخالحة

..(26للىعك:ا1يخئى،

م@فرعونحاثثفيمايدركالذيهوويخشاهرلهبرف@الذي

و@ينهحر،العبرةوبي@فينهالتقوىقلبهيعر@لاالديأمالسواه.الجرة

وبين
تكاذا@هيأحدهوحتىاصطد@ما.بالعاقبةيصطدمحجابالعظة

لأولى.واخرةلأا

ديإن
هذهيتمتودحينلعلهمالأرضفيعلهالمنلآيةذلك

بتمثئحاوأدشقاقهم.يرجعياصوأنكريائهمئطامنياسأنالفاهد

الأليم..طوالعد@والمهانةالخزيمشهدفيفرعودموقففيأنفسهم
ويستغجثها،ئا@واأدقبل@سحة،أمامهمالوقتفيويستغيثون..ينا@ون

للخلاص!ولاللغوت@حيذ@موصعولامناص،حينولات

@ولقديحشى..لمنوالعبرةلعاقبة.مينروكللهج،ئيسروكل

وهدىللناس،بصائرالأولى،القرونأهلكامابعدمناليهابموسىأنينا

..(43ةالقصصأونأيدكرلعلهمورحمة،

وهيعاقبةوهدهعظيم.لصيبوهوموسىنصيبمذا

صكتا@كريمة..عاقبة
يهتدود،لهاالتيبصاثرهمكأنهالناسئبصراته

القدرةيدتتدخلكيفلدكرونو@يتذكر)لعلهم.@وهدى@رحمة،

بين
فتحتموالمستضعفين،الطغاة

وتختموالتدمير،نجالهلاكللطغاة

لتمكينوابالج@للمظاومين

قصةننتهيوهكذا
بيإلايكودلاالأمنبأنشاهدةولرعون.موسى

تذخلإلىذلكالله.المحدصفيإلاتكودلاالمخا@ةوأدالله.جانب

يعجزص@تةالقوةتصححينوالطغاة،للطغيانمتحديةسافرةالقدرة
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الصغيرةالمسلمةالجماعةكفتالتيالمعانيوهيالهداة.صدها

مكةفيالئستضعمة
المثركونوكانإليها.الاطمئنانإدىحاجةدي

فيالفتكبرون
حيئماالدائمةالمتجذدةالمعانيوهيتدبرها.إلىحاحة

الهدى.وحهفيي@تصطغياركادوحيثماالهدى،إلىدعحةكانت

@قصة
لهاصمابهةبحلقةتلتقي@رعودمعالسلام-عليهمحسى-

جم@-محمد-الرسولفتثبتالكريم.رسولهمم@اجهةفيالعربفصة

كمصيرمصيراوتندرهمالمعترضي@،الحشركشوتحدومعه،والمؤمين

فجعلناهمالال@الأوليى.
نصبحو..(56الزخر@:أ@للآخرينوقلآشلفآ

الحكيمالإلهيالمنهجفيللتربيةئاةبهذاالقصة

وتوعبةترلبةومادةيعقل.لصعبرةالقرآن@يالقصصيحىءوهكذأ

ون،.يتذكرلعلهمالوجي،فيوئن@لحقاثقوتقريرللنفوس،

محسن.وهواللهإلىوجههيسلممننهايةوالعاقة.النهايةتلك

اللهقبضةفيوهوالحياة.متحويخدعهوشالىويطغىيكفرم@لهايةوهذه

نضطرهم@ثيفظيعةمرؤعةنلكبعدوالعاقبةلعمله..مأححذوهويفلتلا
عذ@إلى

علىئجسمه-بالغلظالعذابووص@4،..2ألقماد:@كلبظ@

معيواجهه،الأالكافريحاولالذيالهولظليلقيوالتعبيرالقرآن-طريقة

هذافيندونه!التلكؤأوقفعه،عنالغجز
ا@هإلىوجههئسلمممن

مطمئنالنفسها@ىالمهابةفيربهإلىولميرالوثقى،بالعروةوشتمسك

اقهأعذهبمانرحالضمير،
مقيم؟.نعيممن
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فرعون،ابنةماشطة

نعمةفاقها.منإلايعر@هالالعمة@عمة.الإيمان
وئركه.العمرتردع

بالحضنأحذنع@ةوأص..خثوعفيالواحدالحالقإلىلالروحتتحهنعمة

فياللهيدفيرىالقدعلىتربطلعمةوالاطئنار.الهدوءملى@إلى

كلوفيحادثكل

الرقلةقيمةالضلال.سعدالاهداءقيمةئدركالمؤم@والفب

منالتحررقيمةالأرجحة،@عدللحقالطمألينةقيمةالقق.بعدالواضحة

اللهولعدالكبيرةالاهتماماتقيمةوحدهتهبالعبوثيةللعبيدالعبوثية

هذاكللالإيمادضحهاللهأنوئدركالحقيرء.الصعيرةبالاهتمامك

الدربفيالسانربثفقكماالضلال،إلىالعولةسيث@فقثمومنالز@د..

التخثطإلىيع@دأنالمنيرالمستقيم
يشفقوكماالمظلمة،المنعرجكدي

والثواظ!.القائظالهجيرإلىيعردأنالظحىنداوةذ@قمن

وفي
الركجفافف@قمنإلائدركهالاحلاوةالإيمانثاشة

منإلائدركهالاحلاوةالإيمانطممانيةوليالمريرة.وشفاوتهماوالإلحاد

والضلال!.الثرودشقوةذ@ق

منفيههمافيماالرجلجفبإلىمكانهاالمرأةالإسلاماعطىقد

ليالقوصموالسلوكوالجهادالعبادةفيالعقجدةتكاليفومنبال@ه،العلاقة
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و)علاءالعقيدةسيلفيالجهادفيسماءوالشاءالرجالالحياة..

كلمة

تسحلئم..امرأة..ليلة..نسائيةمهاقفنعرصالوية

عطراإبمانهامنفاحامرأةالحياة..علىالعقيدةفبهتشصرخالداموقما

قتحركالمسلمون،برائحتهافيتنسمخالدة،طيبةرائحةالئرشذيا

ربها..عرفتالتيالقلوبفيبالعقيدةوتصلباتنتصب،قيةالإيمانثوايع

تتحملأنعلىقاثرةفهيضعفأ@ائما،ليستالمراةأنالقصمةوتثبت

فيراسخةتقفوأنالظروت،أصعبفيوحودهاتثبتوأنمسؤوليتها،
ولوحتىثص،منفلككلمهامهمالم@ادئاتتمسكوأنالمحن،@حلك

جدالاهطاالثمنهذاكاد

التي@االإيمان@اكلمةلتقولويقينوصلالةوتصميم،بعزموقفتامرأة
ئباليلاوالطغيانالظلموجهفيوتحذشجاعة،فيتقطهاتعتقدها،
العتاة!.الطغاةوتعدببالموت

حرها:م@عليايقصالنبويالبيانولنقرأ

رصيعباس-اب@عن
مررت"قال:جمم-ال@ه-رسولأنعه-ا@ه

الطيبة؟الرائحةهذهماجبريل!يافقلت.طية،لرائحةبياسريليلة

ةقالشأنها؟وماةقلتقال:واولاث@ا،@رعونابنةماشطةرائحةهدهفقال:

هيبينما
@د@فرعودابنةتمشط

الفط@وقعيوم،
لقالت:يدها،من

بسم
@الةلقالتاته،

وربورتكرتيولك@لا،أبي؟ةرعود

ألكةلهافقالفدعاها،فأخ@رته،نعم،ةقالتلذلك؟اخبرهقالت:اليك،

السماء-فيالذيوربكرئيةقالتغيري؟رثم@
ةقالترواية-وفي

ببقرةفأمرالله،وربكربينعم،
(1)

أنلهاامرئمفاحميصنحاس،من

وعره@لماءيهنجصنجنواثنير.اسفاللفرفاحاد@@رو@ب@لي(1)
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حاحتك؟وماةقالحاجة،إليكليإنله.قالتليها،وأولا@ماهيتلقى

قال:وتدفننا،واحدثوب@يولديوعظامعظاميتجمعأن@حثقالت:

و@حدايديابينفالقمابأولاث@الأمرقال:الحق،عليناسلكلمالكفلك

تجله،منتقاعستوكأنهافرصع،لهاصبيإلىفل@استهىأنإلىو@حدا،

أمةياالحق.علىفإنكامتاهيافقال:
عذ@فإداتحمي،

منأهودالدنيا@

عذ@
@

قتحمتد،فاحرة،لآا

لبائهافيالبريالقصصفيالناثرةالحالاتسالقصةهدهتعد
تسردأنوهو)1(،الدائريبالل@ئسمىممانصهذجفهيوالفني،اثدبي

تعودثمالنهاية،منتبدأبحيثالقصة،@@حد@فيقأخرةنقطةمنالقصة

ابتدأالتيالنهايةإلىتصلأدإلىالقصةتفاصيلعرضأجلمنالوراءإلى

@خرى.مرةمنها

تثولقدفيهالدلالة،عظيمهوالقصةهذهلناءفيالأسلوبهذاإن

ليانوكذلكالنهاية،هدهإلى@التالتيالأحد@ثلمعرفةالقارع@أوالسامع

يتصم@بتمهيدتدأفالقصةةالحالىالعظيمةالنهايةهذهمثلومكانةأهميته

القحةنهاية
الطيبةالرائحةوانتثلى@ولاثما،معو@فنهاالماشطةاستثهادمن

@@رو@@1@
حاد@

38يتيو@@13/،1@حىصهو@صقوي،ل@سل@صجحهلي 9 /2.

لا@لى@صالهرقالروايةسنمبرهلييخراسو@ثرء)45(،@لر@رو@حرجه

1،21كثا/11)و@لطر@مى@ى@لك@له، 2 2 2)ضاى@لسى0(،8 9 5 ا"@@4،/

2ي@.الإحد@@)1/51(،و@ندمحمعسو@لحلحتصحيح، (*.4ر9

حريح،وصبي@رعرد،@بة@ى@اشطةصحلر@وممتكلصهاعلى@رلحة@رقال

أعى؟
@عر@لر@مريم،

@ةمو@الأجر)ومحالا@حمطه
@ي

@صحا@قمة

منامسعىحديتليومملرلمحا@لاخمبر@لقصصيه@لةنات،رنجدمحمداللى

@وسو@لن@3ثرد@لرنركهمطحهللكند@لار@لعرلة4،1ص
1ا*5 9 7 5 5

م

1ص@رسح@سكورمحمدسي@لحديثلي@طر@لقصصر@ 5
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منالساميالجليلال@وقفلهذاسامياتخليداالأعلىالملأفي
ربافه

القصة،فيالأحد@ثنهايةوهيالئهيدفالمرأةبهآفتالذيالعالمين

إلىى@ض@رةتصلأدالىالقصة،@@حد@عرضيدأالتمهيدهذأوبعد

المؤثرة.الجليلةالنهاية

لقد
@لقبممنكنيراالفصةئضمنعلى@نير-الرصول-حرص

القيمتفومالتيوالقاعدةمتعدثة.جهانبذ@تقيموهيالإسلاية،

التلألوعدمبها،والاستمساكالعقيدةعلىالثبكقضيةهيالإسلامية،

ذلدصاحبهاكلفمهمامبادئها،عن
من

مناعترضتهومهمامتاعص

فييملكهش@ءأغلىوميبحياته،النضحيةإلىبهربصا@دتصعب

إيمانه،فيصادقأمخلصألعقيدته،وفيأيبفىأنشيلديوجح@م@

لالفة،أهمة@ذ@القضيةوهذهيحيد،ولاينحرفلا
وهي

حيرية@ذ@

استمساكهم@زاءفيمثكلاتمئالمسلمونيواجههكانلحابالشةخاصة

فيالمسلميىظهورمنالأولىالأيامفيوبخاصةعليه،وئباتهمي،بد

مجنمع
ومنمكة،

هنا
القضيةهذهيعالجأدعلىبم@-الرسول-حرص

والمباثك@،الدعو@تأصحابمهاففمنالناحيةهدهتتناولقصةبعرض

فيالمسلمونيو@جههمماقريبة@وتمامأ،مابهةظروفايواجهونوهم
مكة

فقدالقصة،فيالموضوعمحورالقضيةهذهفكفتالإسلام،عهدبدايةفي

ترجعأنعلىالموتصوروأقىبألغتموتأرفرعودابةماشطةآثرت

@ينهاعن

هي)لينما..
@ف@فرعونابنةتمث@ط

الفشطفرقعيوم،
يدها،س

فقالت:
بسم

@ربكربيولكنلا،قالت:ألي؟فرعون.ابةفقالتال@ه،

أقولقالت:9رواية:وفيلا.نعمقالت:بذلك؟ئخبرهقالت.أبيك،ير@

قولي!،.قالت:له؟

3ص@لصوي@لحليث@ي@ليي@لقص(1) 9
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صورةالرائعة.الناصعةالصورةلهذهالعقيدة...كلمةإنهاقولي!!ا"

إنهالهإ..وتخولفهالرعونابنةبمقالةالمبالاةوعدموحدهال@هعلىالخوكل

ديالكبيرة،الحقيقةلتلكالريعةالصورة
التيالنفىالكبيرة.النفستلك

وكمى،ربالهرصتلقدجميعا،وللخلقولفرعونلهارنأاللهإلاتعرتلا

ليإيمانااللهفزاثما
مياجهةليلرعرنلالةتقولفيهيفهاالثدفساعة

ومابملكهودوندقولي!نعم..إإ..إقولي"الطايخة:بأبيهالهاتخويفها

والتصميم،بالعزمنفسهاو@متلأتتكون..ماالعاقبةولتكنوملئه.فرعون

فميموهبتهبقونهالطاكيةتواجهوالرعب،الخوفمصدربإيمانهاولنو@جه

يبغيالذيالقاث@،القاهرالقريوحدهالعالمين@رثتخى؟!وفيمتخات

اللهخثقم@عبيدإلاهم@نالأرضوطغاةوفرعونئخات،أن
وهم

أضعف

ترته.إلىويستندربه،إلىيركنمؤمنيخافهمأنمن

الحفعتملكالتيالقئهيوئحافئخشىالتيالوحيدةالقوةإن

الله.قوةهيوالصر.
حي@وهمباثهالمؤمونيخاهاالتيالقوةوهي

الأقولاءأقوىيخثمونها

لمسةفيالأهميةعظيمجفمنالتوحيدحقيقةتتناولالقصة@ن

الأرضقوىب@زاءوموقفهالمزسالقبحقيقةتصيرإلهواضحة..جليلة

الضئيلةالقو@منبسواهامبالاةثونعليهاواعتماثهالوحيدة،بالقوةواعتد@ده

بلةالهز

لساطتهفيالصحيح،الإيمانمنطقتصورالكلمةمذهقولي!!ا"

يخبغيوكماالخالدةالشهيدةهذهقلبفيهوكماوعمقه،ووض@هوقهته،

تخافومم.@فلابدع@ه:تائموكلدثه،@برسالةمئهمنكلقلبفيتكونان

..."مؤمنينكتتمإنوخافون

وتمضي
ألاهاوقد@خبرتفرعرنابةفيهيفهاحلقاتهافي@لقصة

فدعاها،فأخبرته،"والطغيان..والكفرالظلمقصرفيالمؤمنةهذهخبر
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ئلكلها:فقال
وفيالسماء-فيالذييرثكرتيةقالتغيري؟ربمى

قالت:رواية-
اته..!..ورئكربيسعم،

والثقة.والراحةاذبقذروالطمأليةالإيمانظروتلقيكلماتهاإن

ماعلىفلبهاواطمأنتفكبرهااستقام
هي

مثاعرهاوارتاحتعليه،قادمة

تدفحبماورضيتوأعصابها،
والبقاءالقرارحيثهناكلتأخذالدليافيهنا

كلعلىتستعليحينالعقيدةلنورالوضيءالمشرقالأفقإنه

إنهفاك؟وكانهذاكانولمتدفع،ولمتدفعفيمتفكرلم

وديالابتلاء.
أكرموالمؤمناتالمؤميننفوسفييستجيشالابتلاءهذا

ما
عليهابعزأنمنالنفسفيأكرمفليسطاقات.منالثربةالنفسلي

وأغلى!أثم@هولماقرباناوأولادهالفسهاتقدمحتىبهتؤمنالذيالحق

اللهعلم
مدن

لاتندفعوأنهافاختلىتخئرتأنهاالمؤمنةالنضهذه
صرضاه..اثهوجهإلىتتطئعولأنهاوتخنلى.تقذرولكنهاوعيبلا

فيهاالتفضالفرعونيوالذلالشظفعلىصبرتالتيالمرأةهذه

ووعده..الرحمنعونمنواثقأثاحصاالإيماد

فييعدلالاضخمةهةالإيمادإن
والحياةشيء،الوجودهذا

ديويوضعكفة،فييوضعالإيمانحينرخيصة،رخيصة
كلالأخرىالكفة

5عدما

وأقوىأعتىأمامبإيمانهاقويةتقففرعونابنةماشطةذيهي
الله:إبعزةلهتقولالأرضطغاة

اللها..صرئكربي

اثهكانإذايخيفها؟وماذايخيفها،دافصواليقير.الثقةكلمةإنها

الله@ر@لةيثاء..مافليمعلمعها..
هي

الغالبة..هيومثئتهالنالذة،

تقضيإنماوالموتلالعذابتهذدإنإلكفيتملكهوماو@ولك
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لكوماالدنيا،الحياةهذه
الجاةأقصرومافيعليناسلطانمن

لناتملكهوماالدنياالحياةأهونوماالدنيا،
من

يخثاهأنمنأيسر@عذ@

فيالمطلقةالعدالةوأنالحياةفيويفملبالثه،يتصلقلب
نتظلىه.ا

منببقرةفأمر"حقداكيانهوقد@متلأغضباالطاغيةاستثاطهنا

ليبنله:قالتليها،وأولاثماهيتلقىأنبهاأمرثمفأحميصنحاس،

وعظامعظاميتجمعأنأحبةقالتحاجتك؟وماقال:حاجة،إليك

.@الحق..منعلينالكلمالكفلكقال:وتدفننا،واحدلوبفيولدي

منهدهوفإفاالكلماتئصؤرهعظيم!جليلومشهدرهيب!موقفإله

صيكشفإنهباليقي@..الفتوهجةالمؤمنةالنفسخطوطعنيكشفحي

نمسهالهاسيغد@المرأةهذهالإنسانية..الأعماقفيالإلحانحقيقة

ربال@هسبيلفيتذلالابقيةتستبقلمشيء..منمنهاالأرصيةوعلائقها

فهيكلا..@وتمسك..تبذلأنفيخيارأعماقهافيلهايعدلمالعالمين.

هاولاتجادل..تناقث@ولاتفكرولاتتخئر،ولاتتلفت،لا
قا@مةفيهي

حاجتك؟وماقال.حاجة،إليكليإن"ةلفرعونتقولوإيمادبثقةاللهعلى

وتدفننا!!واحدثوبفيولديوعظامعظاميتجمعأناحثقالت:

وأمضتالأمر،انتهىلثه..وأولادها@فسهاباعتلقداللهم!عونك

علىقادمةفهيإليهاتنظرالتيالجنةإنهاولا@يهرحعةلاالعقد..

ولمتخاف..ولمتتر@جع.ولمتتخافل،لمسائرةفيهاهيطر@ها..

كليئربهاكئمىالموتأنتستيقنكلتلقدوالضفح..العفوترجع

وصغرالعالمير.ربيشهدهكيرإيمانيوعرسمجدفيفلتشربها

المنشود..الأملإلىوإيمانهاعزيمتهافيومضتوالأفى،الابتلاءعدها

أكيد..عزموفيمتي@.صبرفي

الئالتة.الحقيقةصدرعلىالمؤصقل@هاكلأناثهشاءلقد
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الرحمةمنلهااثهأعدهلماواشتقاتاللهلقاءلأحبت@راحةطمأنيةادتللى@

الرحمن..جوارفيوالأمانوالأسوالرخاد

كاننور@يلنعرتالرائعة،الوصيئةالصورةهدهننصفحأدو@كفي

العقيدةانذلكالأرض!ليوهيكيالهاكادتضوروأيقديايملأ

ولكنهافاحع،لهالاحتفاظوئمننرخص،ولافيهق@اثةلاعظيم،أمر

المؤمة..نفسهافيترجحه

الذيالمنبن،الراسخالمدأ@ذ@للمرأة،رائعةصورةنقدموالقصة

حينكلها،الحياةعا@يكتهزهلا
نتيفيانعقدوقدالحقصلالةفيتقف

الإيمانبعرةتقففهيشيء..@ييوقمهلامندفعاعروقهاليوسرىقل@ها،

فإداووعيده.واندارهوفعله،قرلهتاليلااعذهبمائاليةعير

أنتماوافعلالله.طريقعلىماصونفإلانهديددفي@امصث

العد@بئخيفنافلنبالنارووفجتهالنحلسيالفدرهذاحيتولو@ماعل..

تهذ@ناالذي

إلىفلكانتهىأنإلىو@حدا،واحدأيديهابينفالقوالأولاث@الافأمر

تقاعستوكأئهامرضع،لهاصي
علىفإنكأمتاهيافقال:ئحله،من

أمةياالحق.
عذ@أهودصالدنيا@عذ@فإناقتحمي،

الاخرف@

الطردلالصبروالتليم..والإيماروالاحتالالصرلعظمةيا

الله!.علىوالقدوموالقبولوالرضىالتسليمهوئمالصعب.

ولكنهأمرالطماغيتمياجهةفيالدعحةلواجبالنهوصإن

عظيمة..لوجةإلهاالذ@ت.معهتوارىالذيثهالإسلامإلهعطيم.أمر

لقدروالتسليمالصبر،إلىحاجة@يوهي

وترسم
المرأةوصورةالمطمئن.الواثقالإيمانصورةالبويةالكلمات
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وليالهول،مو@جهةفيالوضيئة،المشرقةالمزمة
الديد..العذابلقاء

الفخامةمنالصالرةالهيدةهذهفيهامتحمتالذيالعذ@بكانلفد

صواجهتهالذيالكربوكانئروع،ما
ماالثدة

من@مر@ةوهي

فإنبالثه،ثقتهامنالرغموعلىفوتها.مااثهئكلفلاطاقة.وللبشرالثر.

وكمانهامرضع،لهاصبيالىالعذ@بانتهىحينعليهاوقعهاشتذالهول

ستقاعست

فقال:"على@لكر@ثقلحب@الإلهبةالمعجزةوقعتوهنا

أمةياالحق.علىفإنكأمتاهيا
أهونالدليا@عذ@فإناقتحمي،

مين
@عذ@

روحفيالصبيكلاميطلقهاطاقةأيةنتصورأنولنا.."
و@ياعه،

علىالثبك@يوالمضيبهوالثقةلالثهالرضىكبانهايلألأ@ييقذفهنور

@حاسسببعثهبماالهيدة،الأمفيالمفدرةيصاعفإنه

والإصرار..بالعزمقوةويزيدهابالاطمئار،

@لمر@ةهذهالزس،هامعلىتعلقهالعامة،للمرأةئثردةصورةإنها

و@جهتهاالتي@لعنيمةالضغوطبرغمفهيوالعمدفالمبدأ@ف@الخاعة،

وهي
وبرعماللى،فيالآخرتلوالواحدئرمنأكباثما@فلذ@هدث@

ثلك

ليرأيهاصولاتتر@جعلاتحكص
منعبدهووانمارتجا،لبرفرعونأن

هاتفةوالمبدأللعقيدةانتصارأالححيمتقتحم@لكسبيلوفيافه،عبيد

العقيدة!وتحياسموتحالها:للسان

بهتفرأنحواءبنكمنامرأةلكليحقمجيدرديعشرفإله

الفخرلهاوشاءماسات،

عنالحديطبصددونحنوالبيان،بالإشارةجديرةملاحظةوثمة
هذه

وهيالثخصية،
معتتمقالنخصية،لهدهمياق@يختلىيكل@-الرسول-أد

2صي@ل@صس(1) 7
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ممائلة.محاقفيواحهرنالذينالمسلمينأحوال
الرسوليتبونوهم

فيلتجاربهممماثلةتحلىبفيشمونالإسلام،@دعوةيرنو@س@

فيالأمئلةأروعتضربالتيالشخصيةهذهتواجههاوشدتها،وقسونهاعنمها

يستمسكوهوالمؤمنأوالمؤمةنواجهالتيوالئدائدالمحنأمامالثبات

ومنجسم،تضحياتمنذلككلفهمهمابدلابهايبغيلاوعقيدتهبديه
هنا

قوي@رتباطهناكللالسامعين،أوالقراءصبمعزلليستالئحصيةتكرن

أديمكىومماقف،بتجلىبتمرلأنهابقيمتها،الإحسمسمىنابعلها،

منهايقربأولبهها،مالنايحدثأولنا؟تحدث

هذهالقصة.تفدمهاالتيةالخالىالمرفةالحقيقةهذهأ@ملقف

مايظهرصورةفيإلاتمتلمعدحياةفىهيوأولا@ماالهيدة

فيئقللنتقولواولاةالأحباء..وفيترزقاللهعندولكنهاللناس

1البفرة:أتثعرون،لاولكن@حياءبل.@أمو@ا@تهشبيل هولا..(54

عند@حياةبلئمواتاا@تهصبيلفيقتلواالذينتحسبن
فرحينئرزقون.ربهم

اتهأناهمبما
1فضلهمن 0 1عمران:آلأ0 6،91 7

ها
لممستمرةحباة@يإليه.صعدتوقديتعهدهارلهاعندفيهي

وإشراقاصفاءربهايزيدهاالأرضأهليرىفيماإلاتنقطع

ليوميكراما.ط
أملعلىتفوحالزكيةرائحتهاهذه@رعايته..اللهطلال

برائحةبياسريليلةمررتةإالقصةمطلعفييث@روالخبيكما@خبرالمماء

ماشطةرائحةهذهفقال:الطية؟الرائحةهذهماحبريل!يافقلت.طة،

@ا.لةا

الذيالخالدالانتصلىذلكللحق،رائعاانتصاراالقصةسجلتلقد

ليعباد،شكريد@@(1)
1و@ك@ماطبرص@@ث@ @لقامرف@ر@لمعرفة،@وسواما،7

1@ثالةط 9 7 1
@لويوالطر@لقصم
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وأهمائه،الباطلركةإلىالرضوحوعدمالصدأ،علىالثباتفييتمثل

والعنف.الإرمبوساثلمنيملكهمابرغم

الألمعلىالتصارالإنسان؟يحققهانتصارأروعنسجلإنها
حيةوحركةوصورةلمشهدامر@ةتسحلهوحبها.الحياةولدةوالضعف،

القيامة.يومإلىالنفوسأعماقفيالحياةمنهاتنبعث

ال@ه.ربربيةوأعلتالثمه@ربكربيلفرعون:إكلمتهاقالتلقد

الخيةومهالاتجاهواليهالعباثة،فلهللحياةومنهجاالضمير،فيعقيدة

.@لهد@إلااهداءولالريعه،إلاسلطانولاوعلمه

"
سلبيةعقبدةولاالشفاه،تلفظهاتقالكلمةليستالمحم@@رلكربي

الدي@فيالاعتقاثيةالكلماتأديدلوبهذاواقيكعنبعيدة

كاملم@هجولكنهاباللسانتقالألفاظمجردليست

سبقكماالحقيقة،هذهإعلانسبيلليروحهاالمر@ةهذهلقد@فعت

فطعتأنوهلىونموسىربالعالحين.ربتهسجدواالذينللسحرة

النحل.جدوععلىوضلبواخلاتم@و@رجلهمأيديهم

فهيئم..فهذهثم@رها..بأدقالإنسانيةلوحةتصورالقصةإن

قلولهمليترسحالتيهيوترئيهم..الرجالتلدالتيوهيالئعلم..

علىحوفاتلىجحالتيالعو@طفتعتريهاوإنامر@ةدهيالحها@.معنى

فيالناءهانغلمللإبمانمدرسةفهيرائع..موقفتسجلولكنها@ولادها

يتذوفهالذيالآخرةوطعمالشهاثةومعنىالعقيدةلوسالبئرية

ليالمر@قوشخمية
علىنرزإنهاوظيفة،ذ@ت)1(،الفصةهذه

لي(1)
ثي!تملصنلولةو@شحاصرلرعرد،مما@لمانطة،رنلنشخمد@لقصة

@ت

ه،لى@لم@طامر.@@ضحصهولحدررصحهاالىلاد@لاشطهاولرعودا
@ىومو،

ديرلها@للر@لاررخى@لابة،@لعرص
ةمفرلصررةةلبد@علالةل@@لني@لفصه
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@والفد@التضحيةجفوهومعينا،هدفأئحققةالقصةمساحة

افى.سبيلفي

أمميةلاتقلمحض@يةوظيفةهناكللشحصيةالفنبةالوطيفةجفبفإلى

ذلكومضمونا،شكلأالبويةالقصةلكيانمتكاملةبنائيةتحقيقفيأثراولا

القصةنسعىالتيوالأفكلىللمعانيكوعاءالفصةفيئستخدمالثخمبما@ن

الإيجابيالاستخد@موهذاالقارمح@،@والسامعأماموتجسيدهاتصويرهاإلى

القيممذهئمئلهبماالقصةفيالمعنويةالقيمعنالتعبيرقضيةشكولائثري

قيممنتحملهبماالئخصيةمذهأنكماالمختلفة،الإنانجهانطمن

صلوكمنتمارسهماخروصبئرينمخجأيضأئمئلمعنولة

أنوعليناالعصور،تلىيخفيالرائعالنمهجلمحلكالقصةرسمتلقد

دوةمنفيهابماالثر،طبيعةعنتتخللمالبثر،منامر@ةكفتأنهاندرك

وضعف.
منامر@ةكانت

بالثدة،وتضيقوتخاف،تفزعالعالميننساء

كانت-ولكنهاالطاقة.يتجا@زالذيللخطرونرلزل
مع

بالعروةمرتبطةهذا-

مذاالعجيب..السرهذاالإيمان..هوذلكإلىتثدهاالتيالوثقى

العلولة،النورآفاقإلىبهويرتفعوئطهرهالقلبئرققالذيالإلهيالنور

هذايبقىثمومنوالإشر@ق..والشفافيةالاستعلاءإلىالنفمىويدفع

الكاملة..ايخةالإدواقعيتهفيالمحلوق

الخطالثريالكيانير@عالإيممانوهذاالضياء.وهذاالور.بهذا

طريقيرلهاو@لح@علمحرى@لمص@،ككتدرعودوثحصه

ليو،لاثما@@لمر@ل@كلح@مقمومر@لدي@لئصلع،ومر@لر@يطق،@هو

@دكت@لتصة@نحاصلفبة@عا
لحتنلرلة،@ر@رمم

@لدربهابةشحصاكمتنهي

ئمعم@عاصر@هيبفهمود،،@لي
@لقصةنمحصيكونعصدلمو@لق@ة،تحفبق@ى

@لري@لحلبتلي@لفصص@@)والاكنمالصحو@لرونحفينى@سلرها@ل@نشة،
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البهيرالنوروشرقالوضيء،الأفقالىيتطلعوهودالورفشرقالثقيل،

والنور..الإشر@قمن@لشملالفيضالإنسانيخغمر@،السملى@ملكوتفي

السامقةالذروةفيالهيدةالمر@ةهذهوضعهو@لذيفالإيمان

الأرضفيذكرهاواتصلعبيرهافاحوقدالقتو،لوحةفي@لوضاعة

فيونتملىبقلولناتدبرهالإيمانهذاأمام

الشعوريالطريقويرسمللقيم،الواضحالإلهيالتصوريحددإنه

وكللىجحةكل@لمؤمنالقلبفييحسمفهووالآخرة.بالدياللإحسلى

@ل@والانجاهالأرضإلىالاتجاهبينالأخرفيوفبمالدنيايخمبينلجلجة
بينهتحرلارضيةصزيخةغريةوشيجةكلمنالقلبهذاويخلصالسماء.

.@سو@ثونوحدهلهوالخلوصدهالتجردوبين

هذا
الئهدأنالقصةهدهلنائصورالآخرالجفبومنجانب،من

بشريتهمنيتجردلمالبثر،منإنسانهويملكماأغلىيدفعالذي

معالإنسايخة.وسماتهومشمكلره
ومع@ليها.ارتفعالتيالبالغةالعظمةتلك

والعهاطفالإنسايةفالماعرعد@ه.مماوالتجردلمحهالخلصهذاكل

ولكنهاالمطمئنة.الممىتلكفيتمتلمالئهيدةالمر@ةفيالبثرية

تؤهلهاالتيالبثربةطببعتهلهابمت3الأوشاب.منوصفتارنفعت.

المقدرالكمالدوجاتأقصىإلىارتفعتوقدالرحمن.بحوارللخلحد

يدم@فهرقل.فيرل!جيلفيينقطعلاالإيمانيالنموفج

واقهبأفواههم.@تهنور@ليطفئوايريدونالله..أنورمننورفهردائما..

8،..ةأ@لصفونأالكافركرهولونورهئتم

@لجماعةلأقامي@لرسولحباةفينورهأتنمدثه..وعد@وصدق

2 4



فأكملنورهوأتمالمختار..الإلهيالم@هجمنواقعةجةصورةالإسلامية

نعمنهعليهمثبنوأنمللملميى
ئحبونه،@يناالإسلاملهم@رصي

الىيعودولاالنارفيئلقىانويرصى@حدهمسبيله،فيوئجاهدود

هذهتزالوماسهاء.الأرضوفيالقلوبفيالديرحفيقةثممتالكفر.

سالركم-علىقائمة-وتنتمضوتنبضوالحين.الحينبي@تنبعثالحقيقة

وبطشوتئريدوتنكيلوكيدحربسوالمسلمينالإسلامعلىخردماكل

الناركذلكئطمسهأنولاالأفواه،تطفئهأنيمكنلااللهنررلأنشديد.

وللأبطالالجباريى،للطغاةخيلوانالعبيد!أيديفيوالحديد،

البعيد!.الهدفهذابالغهاانهمواليهودالصيبيينأعينعلىالمصن@ين

فيتبرزالتيوالخصيةللمرأفالرائعالنمونجهذا
الوظيفةهذه

فيتظهربوضوح@لمرضوعية
يلمسهابحيثكبير،بشكلالنبويةالقصةهدف

الإيمانوتعصيقترسيخالىتهدتفهيإليها،يستمعأوالقصةيطالعمنكل

التيالمؤمنةالقلوبفيترسمبالحياةتنبضرسالتهوكانتالقلوب،في

بفاللعزموقوةجلى،بناالحقلثباترائعةصورة@،والعذ@الأنىتلقى

ويلفى.والتنكيلالطئ@منالمؤمنيكابدهفيمااكتوى

والفيموالأفكلىبالمعفيئحقلإيجابيةبصورةئوظف@لنبولةفالقصة

فيوتأكيدهافيوتعميقها@لنل@ى،بينلرهائر@دالتيالإسلامية

أعمالهمتقيالتيتصورانهمديوطبعهاالحياة..واقعفيسلوكهم

والخلود..الجنةطريقعلىوجهالمحمم

والالتزاموهادفة،ئلتزمةقصةفهيمهمة،ناحيةعننكفوالقصة
سمة

المضمور،ذلكتنقلالنبويةو@لفصةالإسلامي،المنهجفيإساسية

فيالالتزامصررمنصورةوهيالقلوب،فيالعقيدةجذ@رتعمقفهي

يسفرحينالحقوحهفيلمحومأيقفالديهووالجبروت
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القصةرسمتوقدزمان،كلوفيمكانكلفيالمؤمنينويطاردوينبلج،

وقدالعقيدفانتصلىو@قعهفيحققالديالإنسفيالنمودجفلكالماشطة

سمعالإنسانفيهيحققالذيالشهاثةميقفالموقف،فلكسجلت

فيوالتصحيةعليهاوالثبكبالعقيدةالصلبالإبمانموقف@رفعته،

الهسيل

@هاالآخرة..!ويفخذالدنياالمؤسئعطيأنهائلضخملربحإنه

منتنجيكمتجارةعلىدلكم@هلأمنواأيها@لذينياتجلىةألأرلح
عذ@

@

وأنفسكم.بأمو@لكم@لتهسيلفيوتجاهدون@رسولهباتهتزمنونئيم.
تجريبخكويدخلكمذنوبكملكميغفرتعلمون.كتمإنلكميخرفلكم

1العطيم.الفوزذلكعدن،بخاتفيطيبةومسحنالأنهارتحتهامن 0

2،.11الصف:أ

ج@حتىالقصيرة-حيانهفيالمؤمنيجاهدأنتجارةلأربحإنها

سعيمفيالمساكنوهذهالجكتلكعنهمايعؤصثمكلها-الحياةهذهيفقد

الفوزهذلكوحقا..

والعقيدة:الإيمانميزان

الإسلاميالتصوروفيوتفشره،القرآنفهمفيالأمثلالطريقإن

منالإنسانينفضأنوتكوفي..
القرآديواجهوأنسالق،تصوركلف@نه

كلهامقرراتهييوأنسابقة،شعورية@وعقليةئوتصورية@مقرر@سغير

ئحاكملاثموسالصحيع.النبويوالحديث3الكرالقرآنئصؤرحسبما
شيئائثبتولايؤوله!ولاالقرآنئثبتهشيئأينفيولاالقرآن..لغيرالقران

يبطلهأوالقرآنيخميما

ثتبلىكللعقيدة:الكبرىالكليةعلىيؤكد@ومأالقرآليوالمنهج

4صي@لحليثلي@لقصصص(1) 6
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عليه،المهيمىالعريض،الكورلهذاالمالكفهوالملق..بيده@لذي

الصميرفينستقرحي@حقيقة.وهيبه..المتصر@لاصيته،علىالقابض

غيرمنالطلبأوالاعتماد@والتوحهمنونخقيهوالمصير،المحجهةلهتحدد

ليالمتصرفالمهيمنالمالك
منتخليهكماشريك؟بلاالملكهذا

كلعلى)وهوالفريد!..والسيدالواحد،المالكلغيروالعباثةالبوثية

يحولولاشيء،يفوتهولاشيء،فلايعجزها،..الملك:أقدير،شيء

علىقادروهريريد،مايفعلشيء،مثيئتهيحدولاثيء،نهبر@@ون

حقيقةوهيقيحد..ولاحدودبإرالمحنهنتعلقلاأمره،علىعال@يريدهما

عليهيردقيدكلمئوفعلهاللهلمشيئةتضؤرهالضميرئطلقفيتستقرحين

كلصراءاقهفقدرةالخيال!مألوتأوالعقلمألو@@والحسمألوفمن

لحكمالبثرتصررعلىتردالتيوالقييعلى@يللثريخطرما

فيبألفونلماأسرىنجعلهمالمحدودتكونها
تغييرمىيتوقعونما

ئطلقالحقيقةفهذهالمحدود.والواقعالحاضرةاللحظةوراءفيماوتبدي@

سحثهم
ويكلونبلاشيءكلاللهقدرةمنفيتوقعونالإسر.هذا

وال@اقعالحاضرةاللحظةأسرمنوينطلقونقيودبلاشيءكلاثهلقدرة

الفاعلةالألوهيةخصائصمنوهيالحقيقة.بهذهالإيمان

العقيدةقاعدةهوشيء..كلعلىالمهيمنةشيء،بكلالمجطةالمؤثرة،

فيالحقمسيرةفيبهايجولوهوأخذا،ويأخذهاهزا،فيهزهاالقلوب،في

تحسولااثه،إلاترىولاالله،إلاتجدنلاوالطغيانالظلممياجهة

المطلقةفمشيئتهالكريم.لوجههإلائتوجهولاإليه،إلامرجعولاالله،بغير

قيدوكلكماتثاء.لهتتعلقثاءأنبماوتعلقبغيرحدولاقيد.تمضي

هولرن@يومننوع@يمنالف@يئةلهذهمودمنطقهالبثريالعقليتصوره

البثريالعقلطبيعةمنناشىءلاطل،تصور

بمامناسبةكلفيعليهافينصكبيرفعنايةالحقيقةمذهيوليوالقران
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هذهلتمقىهي.عملهامنحتىجمليهايردقيدكلمنالمشيئةطلاقةيمد

بالنصر@لم@نيناتهوعدفقدغيرتصورهاويقىواصحة،الحقيقة

9@لدنياالجاةفيأمنواوالذينرسلنالتصرإناوالتمكين..إوالتأليد 0 0

وينبتبنصركما@تهتنصرواإنأفواالذينأيهايا1،..،5أعافر:

0أمحمد:أقد@مكمأ آلأ9لكمكالبفلاا@تهيخصركم)إن.7.

1عمران: 6

المئةمنصاثرالوعدهذا
ولامجال@ر@لتها..فيطليقةوهي

ديلمقرراتهولاالثريالعقللمنطق
مقرراتهيأحذانوعليهالمجال.هذا

غيرآحرمعينمنلاالقرآن،هداكلهاص

والأنبياء@..@لنرة"القيمكتابهفيالندويالحس@أبوالأستاذبقرل

عن
وقوتهالقرآنيالمنهجكله..التاريخ@يالمضيئةالحقيقةهذه

للعقول..الاهرةوتائحهوفضله

علىانطسفتقدخانفةقاتمةليئةفيمصرفيمرسىيولد9

وححمهمفيويدتالانطباق،كلإسرائيلبي
حاضر.@والألو@المنافد

قاهر،عدونفوس،وننهوسائل،وفقرعدد،قلةمظلم،ومستقبلشقي،

تح@ي،ثولةولاتدافع،قحةلاظالمة،وسخرة
محتح،معليممصبرهاأمة

والفناء.للن@قاءقدخلقت

ومنطقالأسبابلفلسفةتحذكلهاوحياتهوولاثتهموسى،ويرلد

فييعيت@ةفعاشيعي@لاأن@وأر@فؤلد،يرلد،لاأنفرعودر@دةالأشاء

فيمدو@خبيصندوق
@لعدو،حضالةفيويئأالفائض،اللماء

."القاتل..@رعاية

في
لدأالمكمهر،الفلبدالجوهذا

كفاحه!.السلام-عليهمرسى-

ثورتهودفعتهالمعذلين،هلق@غاضبأالطغيان،علىثائرابدأه
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@ستغاثهقومه،منرجلنجدةإلىوحكمة،علممناللهآتاهماعلىوغضبه،

عدوه.وقتلفأغاثهمعركة،في

يترقب،حائفاوأصبحله،فغفرربه،واشغفرذلكعلىموسىولدم

مننجنيرثقال:يرتبصخائفامنهافخرجعليه:،المز@مرةخبرجاءهنم

..(21القصص:أالظالمين،القوم

معسلىومنهامدين،تلقاءفت@هونخاه،دعاعهاثهواستجا@
أهله

نو@ي:حيثالمبلىكةالمقعةإلىاتجهثمالطورمنالأيم@الجانبتجاه

إنيموسهيا
ا@هأنا

@مفةعليهوألقيتالقصص:.3(..أالعالمينارب

فرعون..إلىبالتج@ربهوأمرهالسماء

لئةعلىوهوالمعركةإلىوسلىامر،بماموسىصدع
طريقهمن

أنيحاتفهوظالمينقيمعلىمقبلأنهيعلمكانيه..ومايعترضه

وأنيفتلوه،أديخشىفهوقتلهالذيالفرعونيثأروبي@همبينهوألهئكذبوه،

يمنعهموقديثقلولسانهيصيقصدره
علىربه@جو@فكانيفهمعأنلمحلك

حجة،وأقوىلسانافهأدصحفهوهلىون،@خاهمعهارسلأنالثالثةهذه

بأياتنا)فاذهبامعا:الاثنيىخاطبثمكلا،ةوالثانيةالأولعلىحهابهوكان

الوحدةهدهالمعركةطليعةوكانت5(،1الشراء:أمستمعولمحهمعكمإنا

التامة
)إناالرائع:الأسلوب@هداالقرآنيقررهاوالتيوهلىورموسىبين

أ@العالمينربرسول

عنيدهيرفعأدوطالهاثه،إلىفدعاهفرعون،علىموسىودحل

وحمعالحق،دع@ةواستكبر@رفصألىفرعودولك@إسرائل.لىقومه

موسىوتحدىيحرته
موسىفاستفسلعظيم،سحرمنأنوهلما

بإيمانفلك

فيأوج@أنبعدقوة-فيقالماأسرعوماله،حاءالذيلالحقراسخ
ال@هإنسيبطله،ال@هإنالسحر،بهجئتم)ما:@الر@لاثيحيفةلفسه
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المجرمون،كرهولوبكلماتهالحقا@تهويحقالمفدين.عمليصلحلا

8ةأيون@ 2 ، 8..،1

هيفإناعصاهأألقىنمفلثقال
الحقفرقعنتلقف

ة@لحروالقيصمنهرين.وانقلبوافالكفغلبوايعملون.كنواماوبطل

آمناقالوا:
@وه@رونموسروربالعالمين.برب

1ةالأعراتأ 17-1 22)..

القتلإلىوعمدلالإثم،العزةوأحذتهغضبأ،فرعونفاستثاط

إنواصبروا،باكاسنعينوا@لقومه:قالأنإلاموسىمنكانفماوالتنكيل،

منيورنهاد@هالأرض
اءد

1الأعراف:أ@للمتقينوالعاقبةعادهمن 2.،8

العذ@هذاتحتتملحلهاقومهولكن
يرودلاالديواللاءالأليم،@

نهايةله

1الأعرافأخاأمابعدومنتأياأنتجلمنأوفينا)قالوا: 2 فلم0(،9

ويستخلفكمعدوكمئهلكأنربكمعىةإقولهلأكثرشموسىيجبهم

الأعرا@0921(..أتعحلونأيهففينظرالأرضفي

فإن)1(،لقومهموسىمنالجروهذايتأملأدالقرآنبقارع@وحدير

الكمع،هداطبيعةونحددانالحقأهلكف@تميزانكيرتيىحقيقتبنفيه

1الأعراف.أالهعدوكميهلكأنربكمعسىقوله.أليفإن تحردآ(29

مرفامتمعركةفيالعاحلبالصرالئتمنتجرداته،واضحآ

منإلاالنصر)وماأحله:
1عمرأنآلأاس@عند 2 1الأنفال:6،0

لاوفلك
منفرةمثقاليعني

أعداؤمعلغىمهماللحقالعاقةأنفيالد

لهاثهنالالذيهو)عى@قال:الذيفموسى
إلىو@خاهأرسلهيوم

هوو)نما.(35القصص:أالهاتجعكما@لغالبونومن)أنتحاةفرعون

كمالالحغوجهريستطيع،ماسيهفيبذلأنبعدلمحه،المطلقالتفويض

د.راأ

ص@لع@لحل@د!الطر@(1)
73
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التيميالسلام-عليهم@س-كلامفيالصريحةالحقيقةمذهإد
استعجالئزفيالذيالر@يخطلدائمأالهشيلديالمكافجنئحص

التيوهيعنهم،النصريبطىءحي@اليلمىومرارةالتململوحاملالنصر،

هزيمة.تذلهمولانصرئطغيهملاأعزاءأنقياءالحالينفيتحعلهم

قوله:فيهيالسلامءعليهموسى-كلاممرالثانيةوالحقيقة

بأنهالنصرووص@."تعملونكيففينظرالأرضفيويستخلفكم،

والمنتصرالله،هوالمستخلففإنالأولى،للحقيقةئانكيدلح"استخلا@@

ال@هبيدالنصرزمامأنأحرى،مرةيعني،وذلكسمحاله،يستخلفهالديهو

هذايتركلمالقرآنولكنينصرم!سيستحلفالذيهولأنهوحد@

علىرقيبأنهوأعلىفاتها،الآيةفيللباربطهللمطلقأ،الاستخلاف

.@نعملونيهففيظر@إليه:ناظرفلث

هيالنصرفحقيقة
بعدالحنتصريعملهالذيالعمللمقد@رثائمأ

علىعلى@مرين:يعتمدالنصرإلىطريقهأنفلكعلىوي@رتالصر،

اللهيحلمماوعلىله،يرشحهالذيعمله
لهجم@دحينوقدرتهوعزمهنيتهمن

ال@هيرضاهالديبالعملترتبطلاغلبةكلأنأبضأةعلى@لكويترنببه،

الناسيعقدقدبلالمؤمون،بهيباليلصرأالسماءميزانفيليست

وهمالنصرألو-لةالغلبةمنالوعهذالأصحاب
وقدملعولون.افهعند

منه@لكويكونويبطشون،ويعتدونغلبتهممظاهريمدوداللهيتركهم

أوفىلح@ده)عدادصراعهويكونأعم،وهزيمةأ@كىعاقةإلىلهبماستدراجأ

وليمرجأ،لنصروتهيثة
بهئكروامانوافلماوجل:،عزاللهيقولفلث

فإذابغتهئخذناهماوتوابماقرحوابذاحتى"شيكلأبوابعليهمفتحنا

العالمين،ربوالحمد@تهظلمواالذينالقمدابرققطعمبلسون،هم

4لأنحاماأ 445).

كانالذيوهذا
موصى،معالذيالحقرغماستطحفإنهدرعود،مع
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النلمىأعينعلىالسحرةإيمانليتجلتالتيالواضحةالحجةصرغم

أنجيعأ،
وبماالمظالم،منارتكبلمامصر،فيالإرهدبمنجهاليع

أحديعدفلمجميحأالمصريرنوسكتالدماععمنشك
بحق،ينطقمهم

ويزيونفرعون،عندالرلفىيتلحسودجحورهممنالمصالحأربابوخرج

ماله

امرأنمه،الاسوخرفلناس،واضطهاثهفرعودطغيادمن

فيها..صلوانهمويؤ@وابي@هميلزمياوبأدوالتخفي،بالترتصأتباعهميسى

آتيتإنكربنابالدعاء:أالذبلىموسىتجأرخىكدلك،الأمروظل

بنارسبيلد.عنليضلواربنا@لديخا،الحياةفيوئميالازينةوملاهفرعون

@يروا@لعذ@خىيؤني@فلاتلوبهم،علىواشددئمو@لهمعلىاطمى

@لذينبلتبانولافاشقيمادعوتكمائجيبتقدقال:الأليم

9،..8هلا،أيون@:يعلمونألا

لعدإلااثرمايظهرلمالمجالةالدعئهذهولكن
فيولص

تأخرأننفهمأدوحاعه،سكتتدالقرآند@مماالمدةتحديدعنغنى

لاالفرج
فقوالناسأموريصرفأنتعنيلاالإجابةوأنالإجابة،عدميعني

وفيلهم،هوئريدهماولقولكنبليه،خلقهأحبكانواولويريدون،ما

ئصلحهم!.بماوأعرفبهم@رحملإنهشننه،نقتضيهاالتيالموافيت

منفخرج@الالرحيل،وقومهلموسىاللهئبنانالإجابةمطلعوكان

هؤلاءيستلملا@نعيهوكئرحنقه،وأئلىفرعرننلثفأهعحمجعأ،مصر

يعيشالذيالهولمنبأنفسهمنجاةالهجرةإلىيعمدواوأنوطغيانه،لظلمه

لعلهأوالمصريون،@يه
يعذودعليهكرةخروجهم@راءمنيكونأنخثي

منيكورأوعدتها،
والطاعيةظلمه،علىالمصريينلحفيظةإثلىةنلك

@ائمأيعيش
فاستنفرظله.منيخافتجعلهيد@هاقترفتمماوساوسدي

وجلأثوههويتقدمههائلجمعفيوخرجوغد@ه،عذدهلكلجثه
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والتفتالروفساعةالبحرساحلعندوقومهموسىو@دركماوحاشيته،

أصحا@
البحرإلايرواللمالتفتواثميتبعهم،الهولهذأفرأوامحسى

أشرقالديموسىإلاريب،لاالهلاكأنهدظواأمامهم،المرتطمةلأم@احه

ال@هوجهغيريردلمالحقإثراقةيميه
حوله.ماكلدي

وحدثتالبثرية..تلىيحمنالراثعةالساع@هدهقصةالقرآنوقص

ئمالبحر،وأصحالهموسىواتحمالبئر،أسبابانقطعتأدسعدالمعجزة
ولمالساحل،منيرجعواأناستكبرواأنبعدأئرهمعلىوقومهفرعونحاء

ثمو@زلفناالفاتكة:إغمرتهاالىالعمىفدفعهمالمعجزةوجهجحطيكفهم

ومنميسوأنجيناالآخرين.
فيإنالآخرين.أغرتناثمئجمعين.معه

9الرحيمالعزيزلهوربكوإنمففيئ،كثرهمكانومالآية.فلك

..(68-64لشعراء:اأ

أناثهولاء
يجمع

العبرةإلىلرعون،قصةفيالأخيرالمتمهدهدا

ةالخالى
وهيالأخرى.العبرةطاغية،بكلالمحهتنكيلدي

يرئصملاالطغاةان
منالأمريملتحينإلاعادةيرندونولافديد،بلسإلاالحقإلى

فويةإلاموسىمعفلي@ولرعون..موسىدينالمعركةقصةهذه

خائفة
يتطلىللاالأرضفيعالفرعونوعذوهوحاشيته،فرعونلطشمن

ذريهإلالموصىأمنفماحد:إعديقفلاطعيالهفيفسرت@حد،عليه

نيلعالفرعونوإنيفتنهم،أنوملئهمفرعونمنخوفعلىقيمهمن
3،..8أيونى:فين!المسرلمن@انهالأرض،

ومظامرالماثةمر@زينفيالقوىمتكافئةكيرمعركةأنهايقررفالقىآن

المستقر،المتعاليالطغبانهذاظلليالمعركةبد@توقدالأثياء..

أسلحةفرعونلهاواستعمل
علىالر@البطشبسلطاننوعكلمن

أنفيهمليعلنوجني@كلحانهفرعرنودعاالثعب
محس
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النلمى..حياةوتهددالإرهبوتثيرالأمننزعجضئيلةعصالةوقومه

والتنكيل!.والقهرالمكرأساليبسطغيانهإليهددعهماكلواستعمل

لفلسفةتحذكلهاأنها@لقص@عنالندويالح@الوالأستاذيقول

فيوخرجعذوهرجلأسموسىقتلأنلسعدالأشاء.ومنطقالأسباب،
ظلإلىويريويخجوفيفلتالسامرالقويالطلببهلأويجذخائفأةمصر
ثيلمهبأهلهويرجعالح@ب،والزصلالكريمةالصيالةفيجدغريباكئيباشجرة

تصطلي،نلىالهافيطلبزوجهوتتمخضالموحثر،والطريقالمظلمالليل

والمددالنجدةيطبالعالم،بهيويتهبوإسرائيلبهئسعدلورافيجد

والرسالة..بالنبوةويكرمكلها،للإنانيةوالمددالجدةديجدواحدةلامرأة

وهووأعهانه،ملئهوفيوملطانه،أنهتهفيفرعونعلىويدخل

وفيالدعوك@إلهوتوجهتالجناية،عليهتحققتقدلالأمىالمطلي
وحجتهوإيمانه،بدعوتهوملأهفرعونفيقهرضعف،موقفهوفيخبسةلسانه

وبيا

قاظنهاالتيموسىمعجزةبفنهمليقهرمصرمحرةإلىفرعون

أمنايقولود:إخلثعون،خاصعونالسحرةفإذاوسحرا،
العالمينبرب

ه@(..-47العراء:1ون،وهلىموسىرت

إلىالظلم@رضمن@لليلفيوالإسراءإسرائيلببنيبالخروجوئؤمر

منوالعدوأمامهوالبحرموسىويصمحبجنه@صفرعونويتبالنجاف@رض

وقحمه،مرسىويعئرالعظيم،كالل@دفرقكلفيحفلقالجرويخوضيرائه،

الهائج.البحرديلتهمهمبنح@هفرعونويتبعهم

ائيلإصبوويملكالأقولاء،الأكنياءوقومهفرعونيهلكوهكذا

الأرضثلىقئستضعفونكفوا@لذينالقموئررثاالفقراء،إالضعفاء

بماإسرائلبنيعلىالحسنىربككلمةوتمتفيهاباركاومغلربها@لتي
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يعرشون@كفواوماوقومهفرعونيصنعكانماودفرناصبروا.

1اف:لأعرا1 3.،7

ما
وماسرومصرم@عصرهفيقوةأعظممهسىبهاقهرالتيالقئهي

العدوبهاواجهرالذيسلاحهمكانوماأعدائهم؟علىإسرائيلليانتصار

الئائر؟.الحانقالمحيطبهو@خضعواالكاسرالقاهر

بهوانتصروقومهفرعونموسىبهو@خهالديالسلاحكانلفد

@لطاعة!و!الإيمان!هو!وح@هامصرفيوالزعامةالإمامةوتبماواإسرائيللو

@حاعيففيوالدعهةالطاع@وهذهالإيمانهذاويتجلىالله،إلىالدعيةو

وبهوقرمه،فرعوندعيةفيالنبويالإبمانهذاتجئىوقدوفطاويها،القصة

لغلهأنيريدمووث@ائه،فرعونحجاجعلىموسىنغب
موض@هع@

لاإيمانهفيثابتدعيته،علىئابتوهوالملأ،عليهويثير
يتزعزع

قال:@لعالمين،ربومافرعون.قاليتغير،إولايتحولولايرلزل،ولا

ألاحوله:لمنقالموقنين،كتمإنبيهماوماوالأرضالماو@ترب

لمجنون،رسولكمإنقال:الأولين،أبائكموربربكمتال:تمعون،

-23:@العر@أتعقلون!كتمإنبينهماوماوالمغربالمشرقرثقال:

2

وسفالشاثكموضوعوهومضت،التيالأجيالعىدرعون

وحكمتهالراسخبإيمانهالموقفدقةعلىينغلبموسىولكنئحرج،

عند@لمهافيقول:النبوية،
ولاينسى،ر@يلايضلكتابفيربي

فيقول:فرعون-منهيمرالذيالواحد-الإلهصالحديثفي

ماءالسماهمنوأنزلضبلأفيهالكموسلكمهداالأرضلكمجعلالذيإ

3،..5أطه:شتى@نباتمنأزواجابهف@رجنا

موسىرئىلمامظاهرهأبرزفيالإيمانهذاوتجفى
ومنالبحرامامه
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الرحى،طبقتيبينوقومهوموئتنر،ولامتقذمفلاالهائح،العدو@رائه
1،..6العراء:ألئدركو@هإنافزع:إوفيجزعفيإسرائيلبنوويناثيه

وعد@وئنجزعدهناعراللهأنيعرتالإيمان،قويالجلثى،ثاتولكنه

..(62الشعراء:أسيهدين،ركايمعي)نكلاةوثقة:صرامةفييقول

يعنونوفقر،وبزسوشقاععفذجاةمصرفيبر@سرائيلويعث@

لاو@والاشد@الحكمأسالبوأقىوالاضطهاد.الظلمأنلاألظع

ئؤمرونبلالماديةاثسببإلىباللجضالحاجة-أشدفيوهمئؤمرون-

اويرجدونصره،ليستحقوابافىالصلةوتحشنالإيمانوتقولةال@هإلىبالإنابة

ولخيهمومىالي@وئرحياالأرضفيوالخلافةالوراثةصلاحيةأنفسهمفي

9المؤمينوبنروأقيوا@لصلاةقبلةبيرتكمو@جعلواوتأيبمصرتبزما@ن

7،..8أيرن@:

من@كلظمطاعةولا
طاعة

الإلهي،للأمرواستسلامهوانقيادهموسى

البطششدبىوهوالموتور،الثائروهوعصره-ملوكأعظمإلىبالتوحهئؤمر

فرعون@لى@ذمبالنارأمنقب@عنيسحثجاءوقدفيقالالسلطان-عظبم

..(24أطه:طنى"إنه

القهار،الو@حدا@هإلىفيدعع@لربوليةيذعيجباربلاطإلىويت@ه

وبينبينهاكيفتححتى@رشاده،وعظهوفيوجهاثه،@عكونهفيويتمر

خير@لفاتحينوموبالحقتومه

موسىبهاو@جهالتيالقوةائه،إلىوالدعحةوالطاعةالإيمانكانلقد

مدي@@رقاهاالأرض،وجهعلى@هبراطوريةأعظمبهاوقهرعصرماماكل"

جبروتا.وأعطمهاأمبابا،وأعامامملكة،وأوسعها

كانلو
السياسيي@الزعماءتفكيرئفكر)سرائيل-لبنيكزعيمموسى-

فيشيءكلويزنقومه،يملكهاالنيوالوسائل"الإمكانياتويسنعرضأ
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الملكي-البلا@فينثأالذيوهونظر-ولوالعملية،والحكمةالواقعميزان

يملكهاكانالتيوالذخائروالثروةوالبودوالجنيوالنعةوالعدةالعددإلى

@نالعقل-شريعةفيله-جازلمافرعون،وقومقومهبينوتىنفرعون،

ويرضىقومه،ونصيبشصيبهيقنعأنعليهولتختميوؤه،صمافرعودبواجه

ك@تقولاوأخلا@ولاعدل،ولاصلاح،ولاإيماد،فلاالسائدصبالوضع

ولا

إلىينظرالذيالماثحللعقلالصارختحديهافيموسى

لأحد،عليهاسلطانلاطبيعنهجامدةأبديةكقحانينوالحواتالأساب

ضاقللذينوبلاءمحنةجاتعليها،ولائحكمتحكمقاهرةوقوى

لوقموصالىدالأشبصراءماالىتنظرأنصأبصوهموكثتتفكيرهم

الأشا@.

ويؤمناللهبفيقيزمنمؤمن،ولكنهالوحي،يرشدهلبيولكنه

التفكيرمنهذا@لمنهجوإنالدعاة،تفكيريفكرثاعيةولكنهاله،بنصر

العقول،وأث@ش@بالمجز@وانىالتلربخ،مجرىكيرالذيهووالعمل

وحئر

الكر@موصحابته@جقه-الله-عبدبنمحمدالأعظمالنبيكار

الزعماءتفكيريفكريكليت-الرسول-كانولوالقرآن..لمعانيغذواالذير

نظرأنهولوقريث@،تملكهاكانتالتيوالوسائللماالإمكانيك"وششعرص

المعمور،المتمدنالعالمتوزعااللتينالعظيمتينالامبراطورينإلى

حولمنبهتتمتعانوماالفلىسية،والإمبراطوربةالروميةالإمبراطورية

لهجازلماالواعي-الفقيماوهومملكتهما-وسعةقوتهماعرفوقدوطول،

الىويكتبجميعا،الإنسانيةإلىبدعوتهيتوخهأنالعقل-شريعةفي-

يدعوهماوالرقية،الغريةالإمبراطوريتينالمعاصر@رئييالعالمسئدي

مذهتملكفمتىقرون،منيسودكانالذيالوضحعولبقيالإسلام،إلى
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بلالإمبر@طرريتينقهةئضلىعالتيالقوةبهآتالتيالبثريةالحفنة

ومافاينتظر؟أنعليهيجبكانض@ليوتدحرهما؟تهزمهماحتىتفوقهما

لقداقمكير؟هداوفكرالاتجاههدااتجةلوالإنسايخةومصيرالعالممصيركان

الصاثق،الصحطلرعتوففوتأخر،طويلا،شقاة@ننالإناتيةشقيت

التاريخ!.مذاغيرتلىيحللإنسانيةولكان

منوالإرشادالت@يهويتلقىديعمل،يؤمرنجيي-ولكه-
الس@اء

معالضعيفبأفىويؤمنبنصره،ؤمنو@لثهبقئيؤمنمؤمن،ولكهفينفذة

@تهينصركمإننعالى:إبفولهويؤمنضعيف،بخذلانهوالقويقوي،نصره

@تهوعلى@بعدهمنيخصركمالذيذافمنيخذلكميانلكم.غابىفلا

1عمران:آلأالمؤمنونأفليتوكل من)كمبقوله:ويؤش0(،6
قليلةفئة

2البقرة:أالصابرين!معوا@تها@تهلجفنكئيرةدئةكلبت ويفمن9(،4

فيوالجهادوالتوحيدالصالحوالعملوالإيمانالنصرعلىال@هبمواعيد

وإعلاءكلمته..ال@هشل

ولستالسلبي،والتوكلالأسببرفضإلىيدعوممنلستإنني9

إلىالحاجةينكرممنولستوالأحلام،الخيالعالمفييعيشممن

ستعد@دالى*
قهق@منما@تطقملهمو@كلذوا@تعالى:قولهيقرأوممن

6لأنفال:اأ

والنصالجهاد؟فريضةئصاحبفريفةالطوقفيبمافالامتعداد

وأسبابها.وألوانهاصنوفهاعلى@ختلافالقوةبإعداديدر

عنالمسلمةالعصبةتقعدلابحيثأقصاها..إلىالطاقةحدودفهي

يكنهواأنئ@كلفونوالمسلمرنطاقتها.@ييدخلالقيهأسبابمنب

@يمرهوبينليكونواالقوةأشابسيستطيعونمايحشدواوأنأقرلاعما

اللهكلمةولتكودالأرض.
لثه.كلهالدينوليكودالعليا،هي

الإسلامي@لعالمعقليةعلىتسئطالذيالتفكيرهذاأعارصولكني
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فيالإسلامية-الأممإلىالنظروهوالأخير،العهدفي
أنحاءمختلف

لهارسالةلاالتيالأخرك@البثربةالعطعانشأنئأنهالريةككتل@لعالم-

والوسائلالإمكانياتا9ميزانفيتوزنللأمم،لهادعحةولاالعالم،في

@رواقنلسيوذخائر،ئروةمنتملكهبماوتقفمالمادي،والاسنعداد

إلى@ثماوالدعوةوالطاعةالإيمان"الكبرىقرتهاعنالإعراض

لأنالقد
فبغدالمجاهدينآبائناوبينبينناالعصورتر@متوقدزمنفي

إلىيمتلاما@ياربطادثالحو@نربطوأصبحناحياتناواقععنالجهادفطق

بصلة..القرآنيالنهج

قدالقرانمدرسةفيالإسلامرئاهمالذيرالكر@مالصحابةكانلقد

إلىاذدعاهم@حدغزوةوغد@ةالله..وقتواللهبوعديقيناقلوبهمامتلأت

ئثخنونوهمالمريرةالمعركةغداةسبيله.فيللجهادأحرىكرةالخروج

لموهمالمعركة.فيأصالمرتمنالأنفسدقناجونوهم@ح.
منفقدواوقدالكرب.وشدةالهزيمة،ومر@رةالدعكة،مولبعديخسيا

مافوقعددهم،فقلفقدوا،س@كلزائهم
بالجلا!.ئثخنونهم

لأحديأذنولموحدهم.ودعاهمدعاهم.@رو-الله-رسولولكن

عددهموئكثرليق@هممعهم-يخرجأنالغزوةعنتخثف
أنيمكنكما

الله:دعهةوهي-@الرسول-لدعوةاستجابوائقال!-

منهم@حنواللذبنالقرحما@صابهمبعدمنوالرسولل@هاستجابواالذبنأ

لكمجمعواتد@لناسإن@ناس:لهمقال@لذينعطتم.واتقوا@جر

@ثهحبنا@وتالوا.إبمانا.فز@لممفاخثيمم،
آلأالوكيل،ونعم

1عمر@ن: 7.،371-2

9صواثماء@له(1) @لمحلد@لاسرالمكر"ثىانور.و@يطر@لمملمودللهوما3

ص
8 3 وماييه2
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@لضر،بهمونزل@لقرح(،ما@مابهمبعدمينو@لرسوللله@ستجابوا

و@ثخنتهم

الله-رسولشاءلقد
الإيمان..بحقيقةكلهاالديائثعراني-

@ربمنلهملي@أصحابها.نفحسفيشيءكليرعقيدةهناكأنحقيقة

لهايعيئونعقيدةسهاها.حياتهمفيغايةمنلهمولي@غيرها،@لدنيافي

لأنفسهممميستبقونولابعدها،شيءأنفسهمفيلهمفلايبقىوحدها،
ئقدمينهاولالها،يبذلونهالاأنفسهمفيبمة

بهوترضوكيلا،اللهإلاتعرتلاالنفحى@تيالكبيرة.النفوستلك

فيو@لمضي@لعزم)نه@لدة..ساعةفيبهإيماناوتزلمح@دوتكتفي،وحده

فهمو@قجح..للترقدمجالولالقدر@اله،والاستسلام@لتوكلمع@لجهاد.

فهو@لثلل@الاالأباب..فوقهومن@لىالأسب.@صر@ما@لىينظرون

لا@لذيو@تلىجحوالسلبية
ينتهي..

أنينبغي@لتيالخلةوهذهدثه..على@وتوكلومضاء.كزمفيففم

يحب@ثه@@نالمؤننأتميزير@لتيبلالمؤمنون.عليهايحرص

1عمران:آلأ@لمتوكلينا 5..،9

بهتتجلىب@لذيكلامهوفيالخالد،كتابهفيلهمدثه@يسجلبهذا

هذا،وموقفهمهذه،صورتهمكله،الكونجحاب
وهورفيعقعصورةوهي

@ن@ن@لنلى:لهمقال@لذينكريم:أموقف
س

ناخئومم،لكمجمعواقد

@تهجا@ونالوا:إيمانااثممفز
@لويهلأ..ونعم

ل،على@لففلنصبرثباغيةكثرةفيضعيفةقلةنحنيقولوا:لمانهم

يقضيحتى@لطغيان..ولنتقالثر،ولئحاملبالهو@ن،ولنرضى
كان@مرادثه@

مائيرلا@ته@إنيوفنافالمؤمنمفعولا..
بأنفسهم،مائنئرواحنىبقوم

@لسماءوأن@مرمائنفذونبعباء@لذينتجمانماافى@مرو@نا،.اأ@لرعد:
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بجئلى@لسماءقلولهميصلونهمإنمانصرا؟ولاعزاعلى@لناسلاتمطر

بنعمةينقلبونوعندئذالأرض.حياةمعهاوتهونالأرض،قوىعليهمفتهون

من
لأنهمالأرض،فيلهماللهئمكنوعندئذسح.يمسسهملموفضلالله

الله.غيريخشهاولمال@ه،لكلمةصدعها

فيالناسئز@ولهاالتيالأقزامثبلوماسية)نها
ميدانفيالأيام،هذه

دشروضد@الطغيانضدالصهل@الدين،وأعداءوالعدوانالرمعالصلا

كله

بتلىالهزيمةويسترونالعقلا"بسنلىثائماالضعفيسترون

العامةأ!.المصلحة"بستاردائمأالسلامةحبوشترون@لمنا@رقه"

ب@افاصاعلرسوله:أربهيقولالذيفالإسلامبه@رة.لكبيرة)نها

وحاسن،جاملمهمائخالفيهرضمنوئئسه4،،9الحجر:أتؤمرأ

عنكترضىولنوعقيدته:إجملةدينهتركإلا@ناعهيرضهال@لأنهم

1أ@لبفرة:مئتهماتغخىو@لنصوى@لهود 2

دثه@قوةيعرفرنالدين@مداء@ن
ذكرتفقدالمؤمنون.يستد@ليهاحي@

خفافأنبدر:غزوةعنالسبرةكتب
@رأبوهالغفلىي-رحضةبنإيماءلن

بجزائرلهمابابه،مرواحينقريث@،بلىبعثالغفلىي-رحضةلنأيماء

قال:فعلنا.@رجالبسلاحنمدكمأن@حببتمإنلهم:وقاللهم؟أهداها

بليهفأرسل@ا
بع

فلعمريعليك.الذيقضيتقدرحم!وصلتكأنابنه:

ضعفمنبنافما@لنمم@نقاتلإنماكنالئن
افهنقاتلإنماكناولثنعهم.

كما-
يزعم

طاتة.منباثهلأحدفمامحمد-

كالكليبذلونفهمللحقيقةالدينتصور@كلداءهوهذا

اللهعلىالتوكلوتغييبالإيمان،وطمسالجهاد،عقيدةلنزعيرخيص
من

تلوب

مناأمهرئدا@رهمالذين
أنفسنانحسبوالذينرة،المد@في
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الواضحالطريقفلكإلايبقفلموأشديقظةناأكثرنخدعهم،

تقرعندعهاوأنلريد،الذيالحقكلمةنقولأنالنظيف:الصريح

اتهولينصرنةةيفولالذيبالثه@ؤمنوأنالأسماع،
ينصرهأمن

4الحج:أ

)نوالنورفييعيثىنوردهوالظلام،فييعيثىلاالإسلامإن

والخدل.المدا@رةتكرهالتيالحقكلمةفهوئدا@ر،ولائخاعلاالإسلام
لاالأرض،فيتعيئىواقعةحقيقةالإسلامو)ن

عنتتو@رىمؤامرةولاسر

نظالأا
ر.

الأخيرالوازنخطهوالنهاية؟دياليهالأمر@رذافه،علىوالتركل

الحقيقةمعالتعاملوهوالإسلامية.الحياةوفيالإسلاميالتصورفي

قهةإلاقوةلايريد..لمافعالا@هوأنلثه،كلهاثمرمردأنحقيقةالبهيرة:

اثشياءتصدروعنهاإلامئئةولاقدرته،إلاقدرةولاال@ه،

إنبحمنالمسلمينتعفيلاالكبيرةالحفيقةهذهولكن..@والأحد@

@وإعد@الجهد،وبذللالتكاليف،والنهوضالتجيه،وطاعةالم@هج،

الله.علىكلههذاسعدوالتركلالعدة،

الذيمماالمتي@القوةوعنصرودلالته.الإيمادليةهواللهعلىفالتوكل

والجبروتالمستعلي،الطاغوتأممالمستضعفةالقلةرصيدإلىئضات

للأمةالقرآنمائعلمههذاوأثبتوأشدأقرىهيفإناالعاليالمتكبر

الضخمالطوفانفلكبإيمانهمو@جهماالذيروقومهموسىقصةمنالمسلمة

من

"

@وقالعنديقصلاالذيالحسرتوالطغيانوالتنكيلالظلم

علىفقالوامسلمن.كنتمإنتوكلرلفعليهباأم@مكتمإنقيمياموص:

القوممنبرحمتدونجناالظالمين،للقومتةتجعلنالاربناتوكلنا،ا@ته
..(86يون@048-أ@ينلكافرا

حقالمسلمة،الجماعةتربيةفيعملهاالفرآلةالأيكعملتلقد
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وحتىالعجاب،بالع@أتت
الإيمانفيهميتمثلالناسمنجلأأنثأت

فيالفاعلةبالتةملثسرةقلوبهمتتصلال@ه.إلىوالدعيةوالطاعة
هذا

المصائر،وتحقيقالنتائج،@@حد@فيوحدهاثهعلىيتوكلونال@ي.

ماوتفلبحكمته،الأمر
كان..أيااطمئنانفياللهقدربهيجيء

التيالحقيقةهيوهده
المسلمة،للجماعةيعلمهاأناللهشاء

وهي

ومكان..زمانكلفيوالفسادوالطغيانالكفرتو@حه

حينجم@-اثه-رسولأنعباس،ابنصالبخلىيأوردفقدوبعد،

هذامافسألهم:عاشوراء،يوميص@موناليه@وجدالمنورةالمديةقدم

مذا@قالوا.تصومحنه؟الذياليوم
فقالفرعون!علىموسىفيهظهريوم

."فص@ه!منهمبموسى@حقأشملأصحابه:االرسول

نعم
الفرعونيالطغيانوتدميرالسلام-عليهموسى-ظهوركانلقد

تلىيخفيمشهودايوماكانللإسلام.وضاءومعلماللمسلمينأسمىميراثأ

ضر@رته.اليومندرلىلفرقانو)لهوالباطل.الحقلينفرقاناكادالشرية

ئسمونمننفحسفيتمبعمنالدينهذامفهحماتأصبماننظرإلىحيما

ملمين!.أنفسهم

سبحانهافىأنالإنسانيالقلبيوقنأنالأولىالإيمانبديياتفص

شيءكلوهوعلىالملكمالك

وفي
لائجا@لمثلكلعلىتعالىفدرتهمنمثلاليومهدا

سبيللاالذيالمثهو@الواقعصمثلممو.فيهيماريولامحا@ل،فيه

ش@ءكلعلىاللهوانال@ه.بقدرةإلاتصيرهإلى

بيوموبالاحتفالبموسىأحقجملى-اله-رسولأصحا@كانفإذا

فيسبيلهفيوالمحاهدينالإسلامرسالةحضلةفإندرعون،علىأنتصاره

عنبزيدفيماذكرتالتيةالخالىالقصةهدهيتأملياأنحديرونعصركل
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أوظالمظنمم@موجةخثهيتهمكلمائرفدواوأنافه،كتبفيموضعائلاثي@

أهلهاوجعلالأرضفيعلافرعون)إنسبحانه:اللهفولطاغية،طغيان

طائفةيضعفشيعا
منكانإنهنساصمويستحييأبناعم@يذبحمنهم

4لقصصاأ@المفسدين

أن)ونريدتعالى.قولهخلالمنائمأ@الفرقالأمليطالعهموأن

الوارثين.ونجعلهمأئمةونجعلهمالأرضبياستضعفواالذينعلىنمن

منهموجنودهماوهامانفرعونونريالأرض،فيلهمونمكن
كانواما

اله..ونيحذر

بميزادتزنأنمدغوةرمادكلوفيمكانكلفيالمسلمةوالعصبة

5،1وهدافىبنورترىوأدوقلبه،المؤمنببصيرةتدركوأنوالعقيدة،الإيمان

فإنهاوصزنهاالقو@تستهينوألاالظاهرة،الطاغوتقوىتتعاظمهاوألا

مع
4الأنفالأ@حكيمعزيزال@هفإناللهعلىتوكلومنالال@اله. 90)..

عنمحجوبهووماإليه،وتطمئ@المؤمنةالقلوبماتدركههذا

ماوهذاأحسالهتحس@فلاالخاويةالقلوب
يرحح

النتيجة،ويقررالكفة،

مكان.كلوفيزمادكلفيالمطافنهايةفيالقصيةفيويفصل
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قصة
السلأمعليهموسي

الثانيالقسم

إسرائيلوبنيموسي





ائبلإسروبنيموس@

المخوى

-

ئضاعفوخهدمريرصر

الفريدالمرقف-

وانتكلسارتكلس-
-

والضلالوالزيغالمتنةئهاجهةفيالسلام-عليهموسى-

صلىمةوكفارةعيفتأديب-

لفعاجزةوالتعنتا-
نبأكظيم-
الغليظالميثاق-

وخحودوفعصبةانحراف-

والتعنتالئجاجة-

النعمة-
والشكرالكفربي@

-

والخضرموسى

غيبيةئفاحات-

ظهرتبناالحقئقآع@ما-

الميعاد@رض@ألو@على-

السلام-علبهموسى-نخصية-
وضبر@ذى-

2 6

2 6

3 0 3

1

37



قارونقصة-

المغر@رةالفبرةالرثة

الجوفاءالظاهرةالقيم

الجثتيىصبفصة-
وتقديمعرض
بالثهإلالاتهةاثهماشهاء

اذميزانفي

الحقمراة

والجزاءالابتلاءقصة-

ونقديمعرض

لي@
والإيمانلكفرا

السلامعليهلقمانقصة-

تقديم
لحكمة

التوحبدقصة

وحنانتوصية

الأخرةقضية

المؤمنعذة

المؤمنسمة

وانحراتمخمفرخ-مشهد-

وانتكاسفسخ-

ق@حوفعلعظيمجرم

2 6

3 8
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3 6
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المفعولوالوعدالصادقةالنبؤة-

التاربخخط@اتمعإسرائيلبنيرحلة-
الأبدب@اللعنة-
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الثانيالقسم

مضاعف:وجهدمريرصبر

قدمأالقصةسياقويمضي
علبهموسى-معإسرائيلليرحلةمع

فصلفيإسرائلبيحياةفلشابعناجين.مصرم@حروجهمبعداللامء

هاوالتمكين.والأييدالضرغداةفيآخر.
الصفحةفياولاءهم

والاختيلى..واقكريمالنجاةمشهدفيالمقابلة

عالياكانإنهفرعونمنالئهيئالعذابمنإسرائيلبنينجيناولقدأ

الآياتمنوآتجاهمعلى@لعالمبن.علمعلىولقد@خترناممالمسرفين.من

كما..4-31الفصص:أ9بلاءبينمايخه

منبمراثيلبنينجاةهاويذكر
العذ@

الهوانمقابلفيالمهى!"@

منوالتعالي:أالتجبرفيالئسرفونالمتعالونالمتجبرونإليهاتهىالذي

.."المسرفينمنعاياكان)نهنرعون

خيرهاكلها،بحقيقتهمجملم-علىيل-6إسرلبنياللهاحتيلىيذكرثم

د@ه@يعلمهلماالحال،بطبيحةزمانهمفيالعالينعلى@ختيارهموشرها،
من

قمهماعلىوالاستخلات،بالاختيلىو@حقهمزمانهمأهلأفضلأنهم
عنهم

ذلكبعد
ونصرهالله@ختيرأنإلىيثيرمماوالتواء.انحر@فومنتلكؤمن

الإيمانمسترىللغوافديكونوالمولرةزمانهمأهللأفصليكونمد
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بصيرةوعلىهدىعلىالهإلىبهمتتجهقياثةفيهمكانت@ناالعال@،

ستقاوا

و@ورئناالفستضعفينإاستخلاففيالله@رادةالكريمالفرآن

وتمتنيهاباركاالتيومغوبهاالأرضمثلىقئشضعفونكانواالذينالقوم

فرعونيصنعكانماودمرناصبروابماإسرائيلبئعلىالحسنىربككلمة

ا،..ك@الأعرا@.أيعرضون@هكانواوماوتيمه

بالعملربطهبلمطلقا،الكريمالقرآنيتركهلمالاستخلافهذا)ن

1الأعر@ف:أتعملونأكيفنينظرالأرضني)ويخلفكم 2..،9

ك@،..الدحان:أ@بينبلاهفيماالآياتمنوأتاممإ

حتىللاتلاء.إياهااثهآتاهمالتيالأيات،بهذهللاحتلىفتعرضوا

بانحرافهماللهاخذهماسنخلافهم،فترةوانقضتامتحانهم،تمإذا

الأرض،فيلرثصمبم@فضربهموابتلائهم،احنبلىهموبنتيجةوالنوائهم،

كلماوالتثريدالنكالإلىيعححواأنوتوعدهموالمسكنة،الذنةعليهموكتب

الدين.يومإلىالأرضفيبغيا

وفيوهكذا
قصةتمضي@خرىحلقة

قومهمعالسلام-عليهموسى-

اللهألجاهمبدبعدإسرائلبني
ودثروملأطفرعونوأغرقعدوهم،من

ي@جهلاالسلام-عليهموسى-إنيعرشرنوماكانوايصنعونماكانوا

معالمعركةاننهتفقدومنئه،فرعونطاغوتاليرم

يواجهإنه@مدا-وأطولوأقسىأشدلعلها@حرى-معركةيو@جهولكنه

معالمعركة
هذهفيالجاهليةدس@رو@معيواجهها"الرية!النفس9

وملأهاإسرائيل؟بنيطبيعةأفسدالذيالذلرواشمعويو@جههاالنفس،

عنوبالضعفناحية.منوبالجبنةناحبةمنوبالقسوةثناحيةمنبالالتراء

الت@عاتحمل
بينضهلهلةوتركهاناحية.س

فليسالنزعاتهذه
ظلفيعلثواطويلأ،للطغيانوالخضوعالذلمنالثريةللنفسافد
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أبناءهمفرعوريقنلعاشهاكذلك.الفرع@يةالوثنيةظلوفيةالإرهاب

عاش@اال@شي،الإرهابمنالغالنوعهذافنر@اف!نساعصم.وشتحيي

كلعلىوالمطارثةوالسخرةالذذحياة

وانحرفتةفطرتهموالتوتطبيعتهم.وفسدتلفوسم،وفسدت

و@لقسوةوبالحقدجفب،منوالذلبالجبننفوسموامتلأتتصوراتهم؟

حيثاالئربةالمفص@يتتلازمانجانانوهماالآخر..الجانبمن

والطغياد..للإرهبطويلاتعرضت

رضيالحطاب-بنعمركانلقد
فيرىالله،بنورينظرعه-الله

موصيأالأمصارعلىيغئالهيقولوهووطبيعتها،الئريةالنفىتركيبحقيقة

9لالنلىلهم
0

@ئذلوهما..أشلىهمتضرلواولا
فيالإسلاموكانالاس.يذذالثرةصربأنيعلمكان

يريدقله

و@يالإسلامحكومةفيالنل@يذلألامنه
مملكةفيلالابراله.مملكة

لأنهمفينن@هم،الحكاميضرلهموالأأعزاء.يكونواأرويجبأعزاء،الله

الله..غيرعلىأعزاءلكعدهمإنماللحكام..عيداليسوا

بلن@وا.حتىالفرعويةطاعوتفيإسرائيلبيأبئارضربتولقد

هوالأبثلىضربكان
لهيتعرضونماآخ@

الرخاء!.@فتر@ديالأفىس

دوالآخرهمنتماحتىكذلكالمصريينأللىضربتولقد

ثمالفرعولي؟الطاعوتعهحدديأشارهمضربتفرعون!واستحفهم

سيستنقدهمولمالروماني..الطاغوتعهحدفيأتلىهمضربت
الذذهذا

لرببالعبوثيةللبشرالعبو@ي@من@أطلقهملالحريةجاعمميومالإسلام،إلا

المسلم-وحاكمهامصر@اتحالعاص-بنعمروابنصربأن

ظهرهعلىآئلىهاكنتالرومانسياطلعلمصر-أهلمنقبطيابنطهر
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مصرفاتحابنمنابة-ئميبوسدلسوطالقبطيغضبتزال-ما

@لخطاببنعمرلثكو@لىناقة،ظهر.علىشهراوسافىوحاكمها-

علىيصبرهووكانابنه-لالالذيالو@حدالوطهذاالمسلم-الخيفة-

هذهوكفتالرومان-عهدفيقلائل@سنو@منذالسياط
البعثمعجزةهي

لملمنحتىمكان-كلفيوللنفرصمصر،فيالأقباطلنفوسالإسلامي

هذهكفتالإسلام-يعتقها
منالأرواحيستنقذالذيالبعثهذامعجزةهي

@لتيالكرامةانتفاضةهكذافتنتفضالقديم،الذلمنالسنينآلا@ركم

هذهمثلفيليطلقهاالإسلامغيركانوماأرواحهم؟ديالإسلامأطلفها

رلأا

يرالفرعونيالطاغوتفلمنإسرائيلبينفص@تصلاح@

خروجهبعدالحلقة-هذهفيالسلام-عليهموسى-سيحاجههاالني

القصصخحلمنوسنرىالبحر-بهموتجا@زهمصرمنإسرائيلببني

وتو@جهالذذ؟رواسببكلالحربةنو@جهوهيالنفوس،هذهالقرآني

بكلاللام-عليهموسى-وتياجهثالجاهليةرواسبسكلالرسالة

علىفيهاترسبتالتيوالجهالاتوالانحلالاتوالانحرافكالالتواء@ت

الط@ل!.الزمن

التيالضخمةالمحاولةفيالسلام-عليهمهسى-متابوسنرى

حتىطويلا،الأرضبلى@حتدتالتيالجبلاتوثقلةئحاولها.
أنتريدما

الذيالعاثيالأمرحستهوقدطويلأ،ليهتمركتالذيالؤحلمنننهص

غيره!.لي@

صاحبكلمتاعبالسلام-عليهموسى-منعبخلالمنوسنرى

الأمد،علبهاطالنفوسايواجهدعية،
قهرتحتالذذحباةتستمرص@وهي

عايدالتيالعقيدةعرفتقدالنفوسهذهكنتبناوبخاصةالطاغت-

لاشكلأوعادتصورتها،فبهنتالأمد،علبهاطالثمإلبها،
فيه!.روح

2 7



مصاعف.جهدلهوالحال-مذهمثلفيالدعحة-صحبجهدإن

مضاعفاصبرهيكون@نيجبثمومن
علىيصبرأنيجب

الاهتمامد،وتفاهةالطبائعوثقلةوالانحرافات،الالتياء@ت
@بمأنويجب

@لىوالاندفحمرحلة،كلبعدالف@سهذهفيئفاجئهالذيالانتكاسعلى

بادرة!.كد@ولالجاهلية

حفهذاولعل
قصةعرضفيال@هحكمةمن

الأمةعلىبمرائلبني

كماالتجربة.مذهفيهالنرىالفكررة.الضفصلة@لصورةهذهفيالمسلمة،

قلسا
جك.كلفيال@هإلىالدعئلاضحبز@الأفيهاولعلمن

البحر-تج@زلعدإسرائللنيمشهدمثيرأ-مشهدأالقرآنويعرض

التقويم؟علىالمستحصيةالفحرفةالقومطبيعة@ماملوجهوجهافيهونحن
بهميطللمالعهدإدالقديم.الناريخ@لكمنفيهاترشببما

كانواأنمد

الخسفكئامون
ألقذهمانوفدوملئبلرعونكدالجاهليةالوثنيةظلفي

العالمين-ر@الهاحد-اللهباسمالسلام-عليهم@سى-يزعيمهمنبيهم

أهلكالذي
سوألجاهمالجرةلهموفقةعدوهم

العذ@
ال@ئي@

ووثنيتها،مصبرمىواللحظةللتؤحلىجونإنهمكانواالذيالفظيع

هاولكن
وليين،قومعلىأبصارممتقعحتىالبحرئجاوزواإنماأولاءهم

ا@ؤ@الوثيةطقوسهمفيئستغرقينلهم،أصامعلىعاكمن
يطبودهم

الإسلامباسممصرمن@خرجهمالذيالعالمين-ربرسولموسى-إلى

جديد!.منيعبدونهوثالهميتخذأنوالترحيد،

ئصنامعلىيعحفونضممحلىفأتوا@لبحر،إسرائيليني)وجرزنا

1الأعراف-أ9آلهةلهمكمانا@لهااجعلموسىياتالوا:لهم. 38).

تصيبهالاولكنهاالأجسام!تصيبكماالأريلئصيبالعدوىإنها

كماإسرائيل-لنيوطببعةوالقابلية.والتهيؤ@الاستعد@لديهايكونحتى

طبيعةالمناسبات-شتىفيدقيقا@ينأصا@قاعرضأالكريمالفرانعرصها
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ترتفعتكادوماتضل،حتىتهتديتكادماالروح،ضعيفةالعزيمة،ئخلخلة

ترتكسحتىالمستميمالطريقفيتمضيوماتكادننحط،حتى

فيوقساوةالحق،عنونصئبالكبد،فيغلظإلىفلكوتتكس...

هاتلك،طيعتهمعلىأولاءهموهاو@لئسور!الحس
يكادونماأولاءهم

عامأعثرينمنأكثرتعليمينواحتىلهمأصحامعلىيعكفوفىسقميمرون

الرواياتبعضفكرتففدبالتحيد-السلام-عليهموسى-جاعصمأدمد

إلىبرسالهوملأهفرعونواحهأرمنذعامأوكرينثلاثةمصرفيأمضىأنه

امجنكمصرسلحروجيوم
معجزةينهاحتىبلالسحر-إسرائيلببني

كانواوهؤلاءهؤلاء@جمعين!واهلكتوملئهفرعونسأنقذتهمالتياللحظة

فرعونقوممنالملأإنحتىاستذلصهم-الوثيةهذهوللسموثيين،

وشمهسىعلىليهيجونه
فيليفسدواوقومهميسىأتذرةبقولهم:سه

1ةالأعرافأوالهتك،ويدركالأرض إلىليطلبواكلههذايسون..(27

همألهمولوآلهة!بنفسه..لهميتخذأنالعالميىربرسولنبئهم:

العالمينرترسولإلىيطلح@اأنمنغرابةأقلالأمرلكانآلهةلهماتخذوا

إسرائيل!.هيولكنهاآلهة...لهميتخذأن

لربالعالمي@،ربرسولغصبةالسلام-عليهموسى-ويغضب

فيقولقومه!بهائثرلىأدألوهيتهعلىويغارسبحاله-لربهيغض@العالمن-

تجهلون،قومإنكمقال:@العجيص.الطلببهذاتليقالتيقولته

1ةالأعراتأ 38)..

مااللفظإطلاقفيليكونماذا؟تجهلونيقلولم
الكاملالجهليعني

ضدالحماقةمنوالجهلالمعرفة،ضدالحهالةمنالجهلالامل..

الحدود!أبعدإلىوالحمقالجهالةمنإلاالقولهداثلينجثلماالعقل!

الجهلمىيثأإلماالركإلىالتوحيدعنالانحر@فأنإلىلثيرثم

ماوأنهالهاحد؟اللهإلىكلاهمايقودوالتعقلالعلموأنثوالحماقة
علممى

هداغيرإلىيقيعقلولا
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بوحودتثهدالتيبن@ميسهالكونهذائو@جهانوالعقلالعلمإن

بارزوالتد@رالتفديرفعنصرالمدبر.الخالغهذاوبوحدانيةةالصدبرالخالق

يكشفهاالتيآثارهاوفيفيهاكذلثظاهرالوحدةوطبعالنو@مي@،هذهفي

عنيغفلوماالصحيح-المنهجوفقوالتدبر-النظر
عنيعرض@وكله،فلث

الكتيرون!يدعهكما@االعلم"ادعماولووالجهال.الحمقىإلاكله،ذلك

فيماالمغةسؤعنلقومهيكثمفالسلام-عليهموسى-ويمضي

أصنامعلىيعكفونرأوهمالذينالقومغقبىسحعنبالكشفيطلبون،

مافتبرهؤلاء)إنيقلدوهم:أنفلى@الوالهم،
اماكنووباطلفيه،هم

1اف:لأعراأ@يعلمون 39)..

ماإن
هذاعلىتقوموحياةالآلهة،علىوعكوتشرك،منفيههم

منالأرلا@@راءيق@مومنالأرباب،فيهاوتتعددالثرك،
والكهنة،السدن@

سسلطانهميستمدونحكامومن
ماآخرإلىهذا

الانحرافينغ

منالو@حدةالألوهيةعن
كلههذاإنالحياة..فيودسادطالتصور@فيفساد

المطا@!.نهايةفيوالدملى@اله@منباطلكلينتظرماينتظرهباطل،

كلمكفيالغيرةنغمةترتفعثم
رلهعلىالسلام-عليهموسى-

وهيعليهم-اتهلنعمةقومهنسيانمنوالتعحبسسحانه-له-والغضب

العالمين؟أعلىقضلكموهوأبغيكم!@هاال@ه@خير@ال:ظاهرة%حاضرة

1اف؟لأعراأ 4

لرسالة@خيلىهمفييتجلىزمانهمفيالعالمي@-علىوالتفضيل

يعدل@لامافهذامة.ولافضلبلكصراءولي@الممركين.لينفيالتوحيد

@ن@بتكانتالتيالمقدسة-الأرضليورثهم@ختلىهمأنهكمامنة.ولافصل

غيرإلهالهميطبأننبيهمإلىيطلونكلههذابعدفكيفمشركة-أيدفي

ا@ه،
ديوهم

يتقئبون؟!.وفضلهنعمته

بمااثهأولياءصمايحكيهوصلفيالكريمالقرآنطريقةوعلى



عنيحكيه
منبخطابالسياقيستطردسبحاله-الله-

مرصولتعالىاذ

ةلقومهكدلكئوخهالسلام-عليهموسى-بكلام

سؤيسومونكمفرعونالمنأنجينحم@ذ@،
العذ@

يخقتلون@،

عظمأربكممنبلاءذلكموفينسامحم.ويستحيونأبنامحم

1،..1،لأعرات:اأ

سبحانه-الله-كلاملينالكريم،القرآنفيالوصلهذاثلوفي

فيه!.ريبلاالأولياءلهؤلاءنكريم@ينكريمأوليائه،كلاممنيحكيهوما

في@مرائيل-بنيعلىاللهيتهاالتيالمنةوهذه
الموضع-هدا

كفيلةوحدهاالمنةهذهكانتولقدوأعصالهم.أنمانهمليحاضرةكفت

الاتلاءفل@فيلماقلو@هميوجهوتعال@سبحانهواللهوتكر..تذكربأن

والابتلاءبالثدةالابتلاءالنجاة.وابتلاء@العذ@ابتلاءعرة..من

عظيمأ..ربكممنبلاءذلكموفيبالرخاء..،

منشيءكانفما
للموعظةالابتلاءولكنهنقدير.بلاجزافاكلهفلك

يفلحلمإنالثدي@.الأخذتجلوللإعد@روالدرب.وللتمحيصوللتذكير.
الاتلاء

القلرب!-استصلاحدي

يد:الفرالموقف

الطورجمبإلىالثاليةالناجاةمشهدعلىالشلىالقرآدويردع

اللهواعد
ليلقاهبهضربهميعا@االجبلعلىالسلام-عليهموسى-

وللنصرالهزيمة.بعدالنصرنكالفالتكالي@:لتلقييوما،أربعينبعد

للتلقي..واستعد@رتهيؤنفسيبدسولاتكاليفها،وللعقيدةتكاليفه،

منالرائعةالل@ةالقرآنويصور
الاشعد@دالجليل..المهدهذا

واستعد@رهالعطيم،ربئللقاءالسلام-عليهموسى-تهئؤمهدال@ه.للفاء
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دييديهبيىالهاثلللموقف
عليههلىون-لأيخهووصيتهالدنيا،الحياةهده

الحظيم:اللقاءلهذاث@ابهقبلاللام-

ربهميقاتفنمبعشر،وأتممناهاليلة،ثحثيئموسى)وواعدنا

وأصلحقومي،فياخلفنيهلرون:لأيخهموسوقالليلة..@ربعين
1الأعراف:أ9المفدينسبيلتغولا 42).

انتهتلها،أرسلالتيم@سمهمةمنالأولىالمرحلةانتهتلقد

بي@والتعذيبوالكالوالهوانالدلحياةمنإسرائيلنجيتحليصمرحلة

فيالطليقة،الصحراءإلىوالقهرالذلأرضمنو)نقاف@موملئه،فرعون

@اشعد@علىبعديكولوالمالقومولكنالأرضإلىطريقهم

اثه.لدينالأرضنيالحلالةمهصةالكبرى.المهمةلهذه

رأواأنبمجردوالثركالوتيةإلىنفوسهبماشرألتكيفرأياولقد

بهاحاعصمالتيالتوحيدعقيدةوتخلحتتلهم.أصامعلىيحكفونقوما

لديك@فلمالقليل!إلايمضولمالسلام-عليهموسى-
ففضلةرسالةمن

@مو)عد@القوم،هؤلاءلترببة
لما

الحطبم.الأمرمنعليهئفسلونهم

ليلقاهمرسىلعبدهاطهمراعدةكفتالمفضلةالرسالةهذهأجلومن

فييتهيأكيلنفسه،لمسىإعداداالمواعدةهذهوكانتعنه.ويتلقى
هذه

لتلقيه.وششعذالعظيم،الهائلللموقف@لليالي

عذتهما@بلغتعثر،إليهاأضيفتليلة،ثلاثينالإعدادفترةوكانت

عنفيهاوينعزلالموعحد.اللقاءعلىنفسهفيهامحسىئروضليلة،أربعين

الخلقعنفيهاويعتكفالسماء؟ههاتففيليستغرقالأرضشياغل

وتتقؤىوتستضيء؟وتثصوتصفرروحهةالجليلالخالقفيفيهاليستغرق

الموعو@ق..الرسالةوحملالمرتفالم@فمو@جهةعلىعزيمته

واعنكا@ه-واعتزالهلق@همغاثوتهقبلهلىون-أخيهإلىموسىوألقى

تلك:بوصيته
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سيلتغولاو@صلحقوميفي@خلقيهارون.لأيخهموصوقالإ

الملمولكنمعه.ربهسمرسلنبيهارونانيعلموموصى

@نثمالمسلم..علىللمسلمووا@حقوالنصيحةناصح.للمملم

تلقىوقدإسرائل!..بنيقومهطبيعةيعرتوموالتبة،ثقلئقذرموس

نفرسعلىتثقلإنمافالنصيحةنفسه!علىنثقل@النصيحة.هلىون

نفوصعلىوتثقلمنه،ينطلقماأنيريدونبماتقيدهملأنهاالأشر@ر

بنلأقدارهم!..تنقصاالنصيحةفييحسونالذي@الصغو،الئيهثرير

كبير!!.أنهليظهرةلاندهتمتدالتييددعهيبعدالذىهوالصغير

كثيرابنعهافقالالليايىبالعمنمرو)تمامهاالئلاثيناللياليتصةلأما

المفرون:قالليلة؟ثلاثينمرسىواعدأنهتعالىفدكر"التفير:في

فلماوطواها،السلام-عليهفصامها-
فأمرهشجرة،بلحاء@شاكالميقاتتم

.@@رسينالعشرةيكملأنتعالىاثه

موسىنبيهبهاثهاختمقالذيالفذالمئمهدالقرآني.السياقيليثم

منوعثدسبحانه-الجليل-بينالمبلثمرالخطابسثهدالسلام-عليه-

الأزليبالوجيالفانيةالمحدودةالذزةفيهتتصلالديالمهدعاثه.
الأبدي،الخالقعنيتلقىأنالبثريالكائنوسطيقةوساطةبلاالأبدي
كانكيفندريلانحنندريولاهذهعلىبعدوهو

أو@داةجلىحةأوحاشةبأيةندريولاموسى.بعبدهسبحانه-الله-كلام

موسىتنفى
نحنعلينائتعذرالحقيقةوجهعلىهذالتص@لرالله.كلمات

منالمحدودب@صيبناتصوراتافيالمحكومينالئر
المدركة،الطاقة

اللطيفبالرنملكولكنناالتحلىبمنالمحدودوبرصيدنا

الفستمد
روحمن

الأفقمذانستئمرفوأننستروحأنكياننافيالذيالله

بسؤالنائفسدهأننحاوللاالاسترافهذاعندنقفئمالوضيء.الامق

2 7



ةالححدود!الفريببلدراكنانتصورهانريد@نالكيفية،عن

بليك،أنظرأرنيرتقال.ربه،وكثمهلميفاتناموسىجاءولماإ

1اف:لأعراأ 4،3@

وأعصالناخيالناليالفريدالموقففلداستحضارإلىحاجةلفيإننا

من@الاقتر@ونحاوللشرتاستحضلىهإلىحاحةفيكياشاوفي

السلام-عليهمشم@رمنلثيءولنشعرةتصوره

المذهلةالوهلةإنها
تثزف@روحهربه؟كلماتبتلقىوموسى

ويىهو،منفيسىلرق!ماإلىولثاقوتستئرف
ولطبهو،ما

مذهفيبثرئطيقهلاوماالأرص،هذهفيلبشريكونلاما

الحبولهفةالرجاءو@فعةالرقزحمةفيمدفوعوهوالكرى@لرؤيةيطلب

لنقال:الجلىمة:أالحاسمةالكلعةتنثههحتى@ركبة

نرافي

إنهير@ه..ل@لمانافيعلمهالجليل،العظيمالرببهيترفق

تراني،..فوتمكانهاستفرنإنالجبل،بلىانظرولكنئطيق..إلا

معوالدلوأئبت.آمكنوالجبل
سواستجابةتأثرأاقلوئاتهتمكنه

ومعالبثري..الكيان
دكأ،..جعلهللجبلربهتجلى)فلمافمافا؟فلك

ندركه.أننملكولانصمه،@@نملكلانحنهذا@لتجلي؟كادفكيف

حينبا@ه،تصلناالتياللطيفةبتلكإلانستثرفهأننملكولا
أرو@خالت

أنتملكفلاالمجرلهالألفاظفأمامصدرها.إلىبكليتهاوتجهوتصفو،

ئميلونحنالتجلي..هذائصورأنبالألفاظنحاوللالدلكشيئا..تنقل

عنروابةمنهاولي@ةتفسيرهفي@ير@التيالروايككلاطلاإلى

شيئأ.لمحلكصبقللمالكربموالقرآنجمرو-المعصوم-

رتجثى)فلما

4

موئفبداشؤاتهستوقددكا،..جعلهللجبله
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الئريكيانهفيوسرتالموقفرهبةموسىو@ثوكتمدكوكا..بالأرض

وعيه.عنغائباعليه،مفياصعقأ@..موسىوخرالضعيف:أ

أنهواستئمعرطاقته،مدىوأثوكنفسه،إلىوثابأفاق،..فلما،

@نعنوتعاليتتنرفتجانك!،..@ةتالةسؤاله:ليبجاصز@لمدى

صؤالك!فيللمدىتجاصزيعن..9@يك@تتوتدرلى..بالأبصارترى

1الأعراف:1المؤمنين،أولوأناإ 4..،3

دائماوالرسل
عليهمئنزلهوبماوجحله،ربهمبعظمةالمؤمنينأولهم

س
كلماته.

عنهميحكيالكريموالقرآنهذا،ئعنماأنيأمرهموربهم

مهاضعفيالإعلانهذا
@ئتى.منه

@لبثرى..منهيتلفىموفلذا@خرى.مرةافهرحمةموسىو@دركت

الاصطفاء،بئرى
وكنتالخلاص..بعدقومهالىبالرسالةلهالتجيهمع

الخلاص:هذاأجلمنوملئهفرعونبلىرساله

وبكلاس،برسالاقيالناسعلىاعطفيدإفيموص،ياقال:"
1الأعراف:أ@لثاكرين،منوكنأيتكمافخذ 4..،4

@صطفيتكإنيالسلام%أعليهلموسى-سبحانهافىقولشونفهم

أهلهمعليهماصطفاهالذينبالنل@المقصودأنبرسالاتي،..الاسعلى

النلمىمنجيلعلىالاصطفاءفهووبعده-موسىقبلكانواسلزمانه-

القرينة.هذهبحكم

تعالىدثه@ما@مر@السلام-عليهموسى-بهتفردالذيفهوالكلامأما

أمر@لتعليمفهووالعطاء،الاصطفاءعلىوالئمكرآتامامابأخذلموص
لماوالتوجيه

الله.نعمةبهئقابلأنينبغي

فيهموللناسللناس؟قدوةعليهم-وسلامهافهصلحاتوالرسل-

منو@لشكر@صتز@دةبالقبولافهآتاهممايأخذوا@نالناسوعلىأسهة؟
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بالثه..واتصالاالبطر،وتحرزاسللقلب؟وإصلاحأالنعمة؟

موس:أونيهاوكبفالرسالة،مضمونكانمافاالسياقئبينئم

لهوكتبناة
ع@ثيلكلوتفصيلاموعظةشيءكلمنالألو@حفي

1اف:لأعراأ 4

ليوالمفسرونالروايكوتختلف
بعضهمويصفهاالألو@ح؟هدهشأد

إلىتسربتالتيالإسرائيليكعننقولةأنهانحسبئفضلة-أوصافا

الله-رسولشيئاصكلهمذافينجدولاالتفسير-
بالوقوففنكتفيي-

.51نتعدلاالصادقالقرآنيالنصعند

@ماالأللا.هذهحقيقةمنتنقصأوشيئأالأوصافتلكتزيدوما

ما
النصوصعمهاسيردلمأنهبماش@ءفيهدافلابعيناكتبتوكيفهي

هومافيوالمهمشيءالصحيحة
شيءكلليهاسبنالألهل@.هذه

المطلوبةوالت@يهاتوشريعتهاللهبيانمنوغايتهاالرسالةبموضوعيختص

سحاء!.الأمدوطولالذلأفسدهاالتيوطبيعتهاالأمةهذهحاللإصلاح

1الأعراف:أبأحسنهاأيأخذواقومدوأمربقئ)فخذها 4

دقيةالألو@حيأخذ@ن@لسلام-عليهلموسى-الجليلالإلهيوالأمر

الأحسنلوصفهالاقةالتكالفمنفيهابمايأحذواأنقهمهيأمروأنوعزم،

لحاوالأصلحلهم
ل..

أنهعلىفضلاالنحوهذاعلىالأمرهذا
يثي

فيالأسلوبهذابضرصرة
الدلالسدهاالتيالإسرائيلية،الطبيعةمذهئخذ

فإلهوالخلا@ة،الرسال@تكاليتلتحملوالجد،لالزمالأمد،وطول

كذلك--
فيالو@جببالمنهجيوحي

تأتيها.عقيدةلكلأمةكل@خذ

مذاحسبفيهاثلوأمرسبحانه-اكه-عدهائلأمرالعقيدة@ن

"قىيخفيهائلو@مرئصرت،الذياثهوفتوالكون،

فيوحياتهالإنسان!

ديالعقيدةتثرعهالديوالمنهجكذلك..الآخرةالداروفي@لأرضهذه
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أسلوبيغيرمنهجوحدمالربوبيتهالبثروعبثيةسبحانه-اته-وحدانية

ويقيمبجملتها،الثريةالحياة
الذيغيرآخرأسلوبعلىالحياةهذه

@ف@صسبحانهالله-ربوبيةغيرربوبيةتفيمحيثالجاهلية،فيعليهتجري

منهحغيركلهاللحياةمنهج
منينبثقالذيالله

العقيدة..تلك

الحياةطميعةوفيالكون،حسابوفيالله،عدالخطورةهذهلهو@هر

فيجذيتهلهتكونوأنبقوفئؤخذأني@الإنسان@ه.."تاريخوفي

تميع،ولافيرخاوففيئؤخذأنولاينبغيوحسحه.وضر@حتهالنفس،

باهظةتكاليفهأنعلىفضلاذانه،فيهائلأمرأنهذلكنرخص،فيولا

بثلالأمريأخذمنلىوالتمعوالترخص،الرخاوةطبيقهمنعليهايمبرلا

الملكر..مذه

والتعفيدوالتعثتالتذدهوالحال-بطبيعةهذا-معنىولب@

والحسموالهمةالجدمعناهولكنالله..دي@طبيعةمنليىفهذاوالتق@ض!

وهيوالصر@حة.
والتعنتالثددمثلكرغيرأحرىومشلكرأخرىصفات

والنقبض!.والنعفبد

طولأفسدهابعدماخاصة-بصفة)سرائيل-بنيط@عةكفتولقد

كلأننلحظلذلكالتوجيه.هذاإلىتحتجمصر،ليو@لعبوثيةالذل

نربيةالتوكيد،وهذاالتثديدهذابمثلمصحوبةكطت@مرائيللبنيالأو@مر

والجدالاسنقامةعلىالخاوية،المنحرفةالملتويةالرخوةالطبيعةلهذه

لصر@حة..والوضوحوا

لهماتعرضوالمنلنعرضتطبيعةكلإسرائبلبنيطبيعةومل
من

عليهافبدتللطواغيتصوالتغثدللإرهابوالخضوعو@لذل،العبوثيةطول

هوكماللمشقة..تحبابالأسلوالأخذوالاحتيال،الالواءأعر@ض

هذا،زماننافينطالعهااليالبثريةالجماعاتمنكثيرو@قعفيالملحوظ
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اليرلأنالقطيع،معوتيرتكاليفها،منلتهربالعفيدةمنتهربوالتي

شيئا!.لايكلفهاالقطبعمع

اللةيعدبفئالأمرهذا@خذمقابلوفي
فيلهمئتكنأنوقومهموسى

@ر@لفاسقين،@)سؤيكمثينه:عنالفاسقيندارويورثهمالأرض،

1ف:عر@لأاأ 4

فلكفيكفت-@لنيالمقدسةالأرضإلىإشارةألهاوالأقرب

إسرائيلبنوكانوإنبدحولها..لهمشلىةوأنهاالوثنيين،قبضةفيالزمان-

قدتكنلمتربيتهملأناللام-عليهموسى-عهدفييدخلحمالم

المقدسةالأرضفوقفما@مامفومت،قدتكنلمتلكوطينهماستكملت،

خىندخلهالنوإناجلىين.قومافيهاإنموسىيالنبيهم:إيقولون

..(22المائدة:أد@خلون(ناف@منهايخرجوافإنمنها،يخرجوا

الدخولفيدثه،يخافاد@اللدادفيهمالمزنانالرجلانعليهمألحثم

سائقها!%ترفمىالتيكالدابةالجبان-بتوقحموسىأجابواوالاقتحام!

وربكأنتفاذبفيها،دامواماأبدأندخلهالنإناموس!يا)تالوا:

الطجةتلكئصؤرمما4،..2المائدة:أقاعدون!أهناهاإنافقاتلا،

لهاجاءالتيوالثربعةالعمدةتعالجهاكالتالتيالملتويةالمفككةالخئرة

أدوبقوة،يأخذهاأنالجليلالإلهيالأمرهذاوأمرصالسلامعليهموسى-

الاقة..تكاليفهابحملقومهبأمر

فيينكبرونالذينلعاقبةبيانيجيءوالتكليمالمشهدنهايةوفي

اتصولريتضم@وترجيهاته،اثهآياتصويعرضونالحق،بغيرالأرض

القرآنيالتصويروجمالنصاعةفيالنلمى،منالصنفهذالطبيعةثقيقا

النموس:ونماذجالطبائعلأنماط@لفريد

اوير@انحق،بيرالأرضفيوننجبهرالذينأيفطعن@سأصرت

9بهايؤنوالاأيةكل 0 1الأعرات:أ0 4..،6
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عنيعلنتعالىا@هإن
فييتكبرونالذينشأر،لئكفيمئة

اياتهلها..يستجيبونولابهايتمعحنفلاآياتهعىسيصرفهمإنه

ديوآياتهالمنظور،الكونكتابفي
بذلكرسله..علىالمنزلةكته

عافلين.عنهاوكفواسبحانهبآياتهكدبواأنهم

كأنماالقرآنية،الكلماتخحلسليرتمالاسصالنمهجهداوإد

9الحقبغيرالأرضفييتكبرون@لذينوحركاته!أبسماتهلراه

1ا@:عرلأاأ 46).

عديتكبروما
صفةفالكبرياءأبدا.لالحقأرضهفيافهعبيدمن

فلككانالأرضفيإنسانتكبروحيثماشريكا.فيهايقبللاوحده.ثه

الله،عبادعلىالأرصفيالربويةحقعاء@التكر@وشرالحق!بغيرتكبرأ

التثريعلهذاوتبيدهمالمحه،@ونمنلهمبالثريعالحقهذأومزاولة

وسالباطل،
ومنهكلهالثرأسلسفهوالكبر.ألوانسائرتنثأالتكبرهذا

الملامح:لقيةتجيءثمومنيب.

@لكطسبيليرواوإنسيلا،يتخذوهلاالرشدسبيليروا@ن@

1لأعرات:اأبلاأيتخذوه 4..،6

الغيشلإلىوتجنحرأته،حيثصاالرشدسيلعنتجنحجحئةفيي
يروهذهتتخلف!لاتركي@هافيبآليةكأنماثلاححثما

يرصمهاالتيالمة

ئجلىيهاناللىم@قضتالتيالضتكئر،النموفيهذابهذاويطغالتعبير،

عنلصرفهعنهاوالغفلةاذبآتالتكذيطعلى
أبدا!.الأبلتهذه

بوصعهالخلقمنالمصهذاليصادفالإنسانو)ن
وسمتههذا

تفكيرنوصمنه،جهدثونالغيويتبعالرشديتحصكأنمافيرىوملامحه،

ويتبعه!العيلطريقوينثرحويتجنه،الرشدطريقعنيعمىفهوتدلير!ولا

تلتقطولاتدبرهاولايراهالااقهاياتصمصروتذاتهالوقتفيوهو

وابقاعاتها!.إيحاءاتها@جهزته
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العجيبةالقرآنيةالعبلىةفيالسريعةاللمسكخلالفنالله!وسبحافى

مذاينتفض
يصيحالقلىمحرليكادحتىللىزأشاحصاالخلقمنالنموذج

المنفهذاأعر@نعم.نعم.لتؤه:
للمعنبئوانهدلان!!!)نهمن

الكلمات!!!.لهدهالموصوت

المنفهذااذيظلموما
إلىالمؤديالمرثيالحزاءبهذاالخلقمن

الهبآيكئكذبلم@الحقالجراءهوإنماوالآخرةالدنيافيالهلاك

حيثماالرشدسبيلويتحن@الحق،بغيرالأرضفيويتكبرعنها،ويغفل

وبلوكهحوزي،بعملها@إنمالهلاححيثماالغيشيلإلىويهرعرآما

كافلين،عنهاوكانوابآياتناابأنهم@فلك@اله@مواردأصرد

1ات:الأعرأ 46)..

إلايجزونهلأعمالهم.حبطتالأخرةولفاءبآياتناكذبوا)والذين

1الأعراف:أيعملونأكفواما 47).

نباتارعتبناالاقة.حبطتقولهم:مأخوذسالأعمالوخبوط

لمبطنهافانتفخساما،
الذيالاطلطميعةبملحوطوصفوهونفقت..

سالاسيظنهحتىيحتفخ@هوالاخرة.ولقاءاطهبآياتالمكدلينمنيصدر

السام!الباتفلدرعتالتيالناقةتنفقكمايخفقئموقية!عظمة

اقهبآيككذبواالذينأعمالوتهلدتحبطأنحقكذل@لحزاءوإنه

الأعمال؟.هذهتحبطكيفولكنالآخرة..ولقاء

كلتأيامحالة.لااللهوعدلصدقنؤمننحنالاعتقاد..ناجةمن

ال@هبايات@حدكذبفحيئماالمحتومة.العاقبةهذهتخالفالتيالظواهر

يكن.لمكأنو@مبالنهايةفيوهلدوبطل،عملهحبطالآخرةفيولقائه

إنالبثر.حياةفيواضحاالشبنجدنحنالنظر..ناحيةومن

آياته@رالمنثمور،الكونهذاصفحكفيالمبثوثةال@هبآياتيكذب@لذي
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افهبلقاءلهذاتجعأويكذبالرسل،يحملهاالتيأوللرسالات،المصاحبة

الآخر.اليومفي

روحالمسيخالكئنهذاإن
المؤمنالكونهذاطبيعةعنشلىدةضالة

دوافععنمنقطعومورابطة.الكونبهذاتربطهلاونواميسه..المسلم

مثلعنيصدرعملوكلواتجاهه.ال@يبغايةالموصولةالصادقةالحركة

لأنهوناجح.قائمأنهبداولوضائع،حابطعملهوالمقطوعالمسخهذا

إلىيتجهولاالبم،هذائنيةفيالعميقةالأصيلةالبواعثعنيخبعثلا

عنينقطعالذيالحدولشأنشأنهكله.الكونإليهايتجهالتيالكيرةالغايق@

بعيد!.أوقربيومفيوالضياعالجفا@إلىفمآلهالأول،البع

اللىيخوحركةالإبمانيةالقيمنلكببنالونيقةالعلافةيرودلاوالذي@

يتنكرونالدينبعاقبةيجريالذياقهقدرعنيغفلونوالذينةالإنساني

ع@سبحانه-الله-أعلنالذي@الغافلورهمإلماهؤلاءالقيم..لهده
مئة

بهميترئصاللهوقدرشسه.وتدبزآياته،رؤيةصبصرفهمأمرهم،في

وهم
عه

يخدعهموالديى
ما

لعضفلاحمنالمحدود،القصيراثمدفييروله

الانتفغيخدعهمإنماونجاحهم،الإيمانيةالقيمتلكعىيغملونالدين
وعافيةوسمنةشحمأليحسبحنهالسام،ابخترعتوقدالدابةيصيبالذي

شاهدخلتالتيوالأمموالحوط!الانتفاخبعديترصدهاوالهلاكوصحة..

عرفمنهميأخذونلالعدمم،سمساكنهمسكحماالدينولكنواقع

يحريالذياللهوقدرتتخلف،ولاتعملالتياللهسنةيرونولا

ورائهممنواتهيتوقف.ولا

وانتكل@ر:ارتكاس

كادو@يما
الموقففلكفيربه،حضرة@يالسلام-عليهموسى-
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وتحارالأرو@حوتدركهالألصار،عهوتقصرالبصئرتستثرفهالذيالفريد،

لهمويتخذونويختكسون،يرتكسودبعدهمنموسىقومكانفيه
اثه!.@ونم@يعبدونهفيه-حياةلاخوار-لهنجداعحلا

صعدفجن
عليهموتركئسمله،فيقومهتركالجبل،إلىموصى

نائأهوون

وقديديه،بينوالرقوتربه،مناحاةإلىموسىعلىالثوقغلبلقد

هوومولاه،حضرةفيووقفعجرل.مثاقإليهافهوتجل،منحلاوتهاذاق

الجل.أسفلفيتركهمحينبعده،القومأحدثماولاما@راعه،يعلملا

@لر@ر:ولنمعفلثهد@لمهكانبماربهئنبئهوما

قال؟ميسى؟ياقومكعنوما@مجلكأ
وعجلتأئري،علىأولاءهم

@لسامري،و@ضلهمبعدكمنقومكفتناقدفإناقال:ترضى.رببيك

8-83أطه:

واستعدتهيأسعدمارله،إلىعجلانإنهفوجىءوهكذا

بمرائيلشيحياةعليهيقيمالذيالتوجيهمنهويتلقىليلقاه،يومابعين،

منهمليصوغوالاستعبا@الذلمناستخلصهموقدالحديدة.
@ذ@@هة

ليف.تكا@وف@لة،رسا

هاثلةنقلةبعيدة..نقلةالقصةسياقيماجئناكدلث
العلويالجومن

المترديالهابطالجوإلىوكلماتهوابتهالاتهوأشهاقهبسبحاتهال@شرقالسامق

منبعدهمنموص@واتخذ@موانتكاسانبما.وارتكاساتهوحرالاتهبانحرافانه

ا،.ه@الأعراف:أخوار،لهجداعجلأحليهم

كانالذيالوثنيةالفرع@يةظلفيالطلوالذلالطويلالاستعبادإنه

عليها،@لصبرليالتكاليفلاحتمالاستعد@دهمواضعفالقومطبيعةأفسدتد

أواستعد@حلخلةالمسيكيانهمليوتركعليه؟و@لثباتبالعهدوالوفاء
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ويخبعدهلىونرعايةفييتركهمموصبكادفماالمريح..والتقلبدللالقياد

يكنولم@ختبلى..أولاماموتنهاركلهاعقيدتهمتتخلحلحتىقليلأعنهم

النف@بناثهملإعادةمتكررة@وابتلاء@متياليةاختبلى@تمنبد
أولوكاني.

منقيمكفتئاقدفماناقال:السامري:ألهمصنعهالذيبالعجلابتلاؤهم

لهذاعلمموسىلدىيكنولمأطه.الامري،وأضلهمبعدك،

رالدستووبهاهدى،نسختهاوفيالأللاونلقىربه،لقيحتىالابتلاء،

لل@التثريعي
لها.فتدبونهمالتيللمهمةيصلحبناءإسرائيلبني

ماتكادالنيإسرائيلطبيعةإنها
عنتلتويحنىخطئنتقيم

تكادماوالتيالطربق،
ةوالاعتفادالنصورفيالحسيةالرؤيةمدىعننرنمع

والشديى.التوجيهعهافتركلماانتكاسهايسهلوالتي

بمجردعليهيعكفرنإلهألهميجعلأنقبلمنبيهمراوئوالقد

ذلكعننجيهمفصدهملهم!أصنامعلىيعكفونوثنييرلقومرؤيتهم

منجسداعجلا@رأواأنفسهم،إلىحلهافلماضديدأ.ر@امالحاطر@رف@

منرجلالسامري-لهمصنعهجسد-كلمةتفيدكمافيهحياةلاالذهب-

بحيثبهيئةيجعلهأنواستطعطه-سورةفيقصتهتفصيلفيكماالسامرة

إليه،طلىواالج@دالعجلفلثرأوالماخواركصوتصوتائحرج

موسى"@له@إلهكم)هذاالسامري:لهمقالحينعليهونهافتوا
معهم@دهموسىفنيمعه،لميقاتهموسىخرجالذيملا(.أطه:

يعلمونها،القمبكىلمالتيالميقاتفيالأخيرةالعشراللياليلزياثقربما-
يرجعولماللاثينعىز@دفلما

لقدالسامري:لهمقال
موعدهموسىنسي

الذيربهمبعبادةتجلمننبيهموصيةيتذكرواولمإلهه!-فهذاإلههمع
صنعهالذيالعجلهذاحقيقةيتدبرواولمالعالميق-ربالأبصار-تراهلا

القوم.ئمثلهاكانالتيتلكللبتريةزريةلصورةو)نهامنهم!و@حدلهم
مكةفيالمئركينعلىيعرضهابرهوالكريم،الفرآنمنهايعجبصورة

وهم
الأص@ام!.يجدون
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اوكانواتخذوهسبيلأ؟يهميهدولائكنمهملاأنهيروا)ئلم

1ظالمين! 1لأعراف:ا1 4..،8

وماخلقهمواللهالثرأيديصنعخلقأسيعبدممنأظلموهل

عىرثألهميطكفلماللام-عليههلىود-فيهم
الضلالهذا

الضالةالجماهيرزمميملك@افلمعقلائهمدعضفيهموكافىالسحيف.

ألهوبخاصةالجسد-العجلعلىالمتدافعة
إسرائلمعبحدالده@من

ووضحالسخف،وتبينالحقيقة،وانكفتالهيجة،هدات
والإقرار.الندمنربةوجاتالضلال،

يرحمالملئنقالوا.ضلوا،قدأنهمورأواأيديهمفيشقط)ولما

1ةالأعر@فأ9@لخاسرينمننكوننلاويغفررنجا 49)..

سقطةيقال
دفعفيالحيلةعدمبذايدهلي

أمر.سلصدثههوما

تنعهبملكونلاموقصإلىالنكسة-لهذهصاروا-ألهمإسرائيلبنور@ىولما

لناويغفررنجايرحمنالملئنهذه.أقولتهمقالواوانتهى!سهموقعفقد

..9ين@لخلسرمننكونن

س@قيةالحين-نلكإلىفيهم-كانأنهعلىتدلالقولةوهذه

منكماقتقدقستفلوبهمتكىللم@متعد@دصالح
لعد-

@هي

لهمتيىأنللمابهم!-أعلمهوسيصفهمكماقسئأفدأوكالحجارة

رحمةتدركهمأنإلاأتواماعاقبةم@ئنقذهملاأنهوعر@ندم@اضلالهم

الفطرةاصتعد@د@ىسبقيةعلىطيةعلامةوهذهومغفرته..رلهم

ذلك
وكلام،مناجاةليربه،يديبي@السلام-عليهوموسى-

رنه..أنبأهحي@إلابعده..القومما@حدتبدريلا
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المعالليصورويطويه،الم@اجاةم@تفالقصةسياقويهي
موسى

وليبالعوثة،ومسارعتهالفتمة،أمرم@علممماالسلام-عليه-
حزننفه

ظلفيوالذلالاستعادمنيديهعلىاقهأنقدهمالديىالقومعلىوغضص،

ونكرهمالصحراء؟فيالرحيمةوالرعايةالمئردالررقعليهمومنالوئبة،
ثموعواقهالضلالوحذرهملآلاثه،قليلمذ

ها
أوليتسعونأولاءهم

العحلعاثةوإلىالوثنية،إلىناعق

عادلقد
كادأنهبدفلاأخاه.وئؤتبقومهيوئخأسفأغصانم@سى

عليها:أقدم@االتيالفعلةشناعةيعلم

ربكميعدكمألمقوم.ياقال:أسفاانك@قيمهإلىموصفرجع@
ربكممنغضبعليكميحلأنأرثنمأمالعهد؟عليكمافطالحا؟وعدا

منأوزاراخملناولكنابملكنا،موعدكئخلفناماقالواموعدي،فأخلفتم

.(8،687أطه:@ئلقىفكذلثالقوم،زينه

عادلقد
الغضبالمعاليبدوالغصبأثدعضبانق@هإلىموسى

ئماأسفآ.غضانقومهإلىميسىرجع)ولماوبعله..قوله@ي

برئسوئخذالألواح،وألقىربكم؟أمرأعجلتمبعدي!منخلفتموني
1الأعراف:أ@ئخيه. 5

يأحذبذفعلهفيالغضبهيحانويدو

..@إيه!يجرهئخيهبرئصوئخذ@وئعتفهإليهبجرهأخيهبرأس

والنقلةفالمماحأةبغض@انالسلام-علجهلموسى-وحق

.@بعديمنخلقموني)بئسماسعيدة.

ال@هعادةعلىوتركتكملالضلال،علىتركتكم

لهحسدعجلبصاثةفخلفتموني

كانرلماأووعقابه!قضاعهاستعجلتم@ي..@ربكم؟أمرالؤئحجغ

يعي
وميقاته!.محكدهاستعحلتمة
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تدلحركةوهي.."إليهيجرهأخيهبرئسوئخذالألو@ح،و@لقىأ

وهورله.كلمكتحملكتالتيهيالألواحفهدهشدةعلى

يحرهئحيهلرئسئخذهوكدلثزمامالعض@ألقدهوقدإلايلقيهالا

الطيص!الصالحالجدهلىونهووئخوهإليه.

والضلال:يغوالزالفتنةمواجهةفيالسلام-عليهموسى-

هذه
هي

أخروقدةموسى@قومهمو@جهةفيعهاالياقيكشفالفت@ة
التحقيومهدفيلتظهربتفصيلاتهاواحتفطالماجافموقفعنكشفها

بهيقمالذي

لقد
خوارلهالذهبمنعجلعلىعاكمنقومهليجدميسىرحع

محسنسيوقدموسىوالهإلهكمهذايقولون.
علىربهيطلبفذه

ئلمقوم)ياوغضب.حزنفييسألهمموسىفلاحاضر!هايربهالجبل
وعدهموقد.(86أطه:الهحأ؟وعداربكميعدكم

ودخولبالنصرالله

مقدماتهوإسجلىالوعدهذاعلىيمضولمالتوحيد.ظلفيالمقدسةالأرض

يحلأنأر@غمأمالعهد؟عليكم)@غطالامكلى:فيوئؤنبهموقت.طولل

عضبعليهيحلأنيريدسعملهذافعملكمربكم؟،منكضبعيكم

م@
عليكمألطالقصدأ!.إليهويقصدتعمدا،دلديتعفدكأنماالله

إطه@موعديفأخلفنمالغص@أحلولتعمدتمأمالعهد؟
8 وفد6

عقبدنكمفينعبرونلاإليكم،أعردحنىعهديعلىتبقواأنعلىنواعدلا

لغير@مري؟منهجكمولا

الاستعبادأثرصيكشفالذيالعحي@،العذربذلثيحتذرونعندئذ

موعدكئخلفناما)تالوا:العقلي.والسخفالنفسيوالتحلخلالطولل،

القمزينةمنأوزارأخئلناولكنا@طاقتا!منأكبرالأمركانفلقدبملكنا،

معهمحملماوقد..(87أطه:ففذفناها،
المصريكحليأس@أكد@
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الأحمال.هذهإلىييرونفهممعهن.فحملنهانسائهمعدعاريةكفت

منهافصخالسامريفأخذهالأنهامنهاتخلصاقدفناهالقدويقولون.

يحملمنهمواحدأنهاويرافقهمكانسامراء""منرحلوالسامريعحلا-

كصوتصوتا@حرجتالريحفيهاثارتإدامالدلهوجعلاللفءهذا

الجسمعلىيطلقالحسدولفطحد-فهوروحولايهجاةولاالحوار،

منعجلايرونكا@وافمافيه-حياةلاالدي
ثص

بهمرنسماحتىيحور

فكربلاهةوفيةالدهبعجلعلىوعكفياالذل،أرضمىأسقذهمالذي

عهيبحث@للم@،..ةأطهموسى@@ا@ه@هكمث@ذا!قالوا.روحوبلالة

وهوالحل،على
عنه!وضلربهإلىالطريقموسىلسيوقدمعنا.ها

أنقذهمالذيلنميهماتهامهموالتفاهةالبلا@ةمعنىإلىتضي@قولةوهي
تحت

عي@
موصولغيربأنهلهائهامهم@رشاده.ولتحبههوسمعه،الله

يهميه!.ربهولايهتديهوفلاإيى،الطريقليضلبربه،

ألانرونأنلاالال@الخدعة؟وضوحعلىلضلا@لك
لا،توإيهمير@ع

أنهوالمقصود..(89أطه:@نفعا؟ولاضرالهميسلكولا
يكنلمحتى

فيفهوالبقرية!العحولعادةعلىلهويستحيبقولهميسصعجاعجلا
نفعاولاضرالهميطكلاالحالبطيعةوهوالحيوالةثوحةمنأقلثرجة

ساقية!.ولاطاحهنةيديرولايرف@ولاينطحلافهوصورةألطفي

لقدكلهوعير@لك
عنوالائبكذلث،نبيهموهوهلىون،لهمنصح

بيهم
@انبهئتتمإنماقيمهاةقالهداأدإلىونئههمالمنقد.

معتواعدواكماوطاعتهبإتاعهونصحهم..(9أطه:.@الرح@نربكم

منلدلاولكنهمعلىربهمعمجالهبعدإليهمعائدوهوموسى،

نصحه،منوتملص@االتووالهالاستحابة
بطاعته،لنيهمعهدممومن

.(91أطه:موص،إلينايرجعحتىعاكفينعليهنبرح)لنةوقالها

تكئمفالتيححتهممنهمفسمعأسما،غضبانقومهإلىموسىرجع

2 9



منتفكيرهموأصبنخلخل،مننفهسهمأصا@مامدىعن

فيودلحيتهرأسهدمئعريأخذالعضص،فورةفيوهوايخهإلىفالتفت
تبعن؟ألاضلوارأبنهمإذمنعدماهلرونباقال:وثورة:،انمعال

..(9،293أطه:ئمري؟أ@نعصيت

لأمراتباعاعادته،ئبطلأن@ونالعحل،يجدونتركهمعلىئؤئبما

أمر،لإحد@ثيسمحولابعده،أمرائحدثبألااسلام-عليهموسى-

3لأمرهعصيانأذلككانفهلتنفيذه،عدمعليهويستكر

@خاهئطلعفهوهلىود.موقفم@كانماالقرآنيالقصةسياققرروقد

ابنيا)قال.الرحمعاطفةلاستجاشةعضه،صئهذع@أنمحاولاعليه،

بنيببنمنفرقتتقول.أنخثتإنيبرئسي.ولأبلجتيلاتأخذئثم

.(94أطه:الهقوليترقبولمإسرائل

موسىنفسدييستحيشالسلام-عليهذاهلىود-هوها
عاطفة

لهويكشفغضبه،م@لئتكنالرحيمة،الأخ@ة
لموأنهملأقفه،طيعةعن

القومإنام،ابن)قالهدايتهمومحاولتهالقومنصحفيئقضر

1يقتلونني!وكاثرااستضعفوني 1ةلأعرا@ا9 5

العحلإلىوالدفاعهمهياحهمفيالقومكادكبفئدركوهنا

)ابنوالانتكلم@:الترثيصر@صمحاولبؤلهارونلهمواخىالذ@،

الرحيمةالوشيجةوبهذهالرقيقالنداءبهدا.@أم

لحقيقةالفصؤراليان@هدا@يقتلوننيوكاثرااستضعفونيالقومإن@ال@

موقفه.

تشمتهغلا
1الأعراف:أالأعداع@بي ىاخروهذه5

الأعداءهناكيكودح@المعينةالناصرةالأخ@ةوجدانهلىودبهايتجيش

يثمتون!.الذين
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1الأعراف:أالظالمين،القوممعتجعلنيولاإ 50.0 الذينالقوم0

منهم!.برع@وأنامعهم،اكفرولمأضللمفألاالحق،لربهموكفرواصل@ا

فهوموسى،منلانفعالهوأملكأعصاباأهدأهلىوننحدوهكذا

ويجيءمثاعرهفييلمس
له

ويبينأشدحساسية،وهيالرحمناحيةمن
له

وأنهتقديره.بلأمرهالطاعةصورةفينظرهوجهةلهولعرضموقفه،

معبعضهاشيعا،ائيلبنوإصيتفرقأدبالعنفاثمرعالجهوإنخئي

ائل)صبنيعلىئحافظبأنأمرهوقدهلىون.نصيحةوسعضهاءالعجل،

لهيأمرا.فيهمئحدثولا
ى..@ناحيةمئالأمرطاعةكذل@

ثائرةنهدأاللن.هذاوأمامالثاعةهذهأمامم@سسثئرةتهداعندئف

ولأيخه،لهالمغفرةيطلبرله!إلىيتجهوعندئفمهق@منمهسى

و@دخلناولأخي،لياغفررب)قال.الراحمبن:أرحمسالرحمةويطب

1الأعراف:أ@الر@حمينأرحموأنترحمتكفي 51)..

الفتنةصاحبالسامريإلىوانفعالهبغض@هموسىيتحهفلكوبعد
من

يئبعياألاالمسؤولونهمالقوملأنالبدء،نذإليهيتوجهلمإلمااساسا.

وبينبيمهميحولأنالمسؤولهووهلىونناعق،كل
بذلكهفماإذااتاعه

لملأنهمترايجيءفذنبهالسامرفيفأماعليهم.الموتصقائدهموهو

يملكونوكانوافغووا،أغواهمإنماعقولهم،علىيضربولمدالقوة،يفت@هم

أولاعليهمفالتبعةنبيهموئصحالأولنبيهمهدىعلىيثتياأن

@خيرا.والغوايةالفتنةصاحبعلىثمفلك.بعدراعيهموعلى

السامري!.إلىموسىاتجه

وماشألكما@ي9أطه.@ياسامري؟خطبدفماة)قال

الفعلة.وعظماثمر،جسامةإلىلثيرالصيغةوهذهقضتك.

الرسولأثرمنتجضةفقبضتبه،يبصروالمبمابضرتقال.@ة
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6،..9ةأطهنفي،ليسولتوكذلكقذتها.

ومنبه؟بضرالذيهوفماهذا.السامرفيقولحولالرواياتوتتكاثر

الذهببعجلهذاعلاقةوماقذها؟أثرهمنلحبضةقبضالديالرسرلهو

فيه؟.القبصةهذهاثروماصعه؟الذي

السلام-علههجبريل-ر@ىأنهالرواياتمذهفيكثيرأيترثدوالذي

@وقدمه،تحتمنقبضةفقف@الأرض.إلىبهاينزلالتيصورتهفيوهر

من
@والخو@ر.هدالهفكادالذب،عجلعلىفألقاهافرسه،حافرتحت

لهعحلاالذهبكم@حالتالتيهيأدها

السامريقوليحكيهوإلماحدت،ماحقيقةهنائفررلاوالفرآن

وتمثصاسالسامرفيمنعذراهذااعتبلىإلىنمبلونحنئجرد
منبمرائبلبنوقدفهالذيالذهمنالعحلصنعهووأنهماتمعة

تصوتالريحتجعلبطريقةصنعهوألهمعهم،@خذوهاالتيالمصربينزينة

موقفه،ببزر@هاالرسولأثرحكايةقالثمكالخو@ر.صهتأفتحدثفراغهفي

الرسول!.أثرإلىفطنتهإلىالأمرويرجع

أعلمةفقدحالأيةوعلى
جماعةبالطردسالسلام-عليهموسى-

فيبدهوو@جههالمحه.إلىذلدبعدأمرهووكلمدة@سرائل.بني

فهوبلها،لي@أنهالماثيبالدليعقهمهليرىببده.صنعهالذيإلههأمر

لا
يحمي

نفسه:عنيدفعولاصانعه،

لكوإنمس@س.لاتقول:أنالحياةفيلكفإنفاذهبتال:إ

ثملئحرقنهعحفأ،عليهظلت@لذيإلهكوانظر@لىتخلفه.لنموعدأ
7،.9أطه:نسفاالهايمفيتسفنه

تممى@حداولابخيرولابسؤلايمسد@حدلامطرودا@ثص

هذهوكانت-
@حلادالعزل،عقوبةموسى-ديالةفيبحدى@لعقوبكهي
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أحدا.يقربولاأحديقربهفلاالمدن@@ن@

حنقوفيدثه..عند@والجزاءالعقوبةموعدفهوالآخرالمحكدأما

الماء.فيوئلقىوئشففئحرقالذهب،عجلعلىيهويأن@هروعف

سماتبحدىوالعن@
وهوالسلام-عليهميسى-

@لثه،ولدينفىغضبةهنا

ئحرقالمزيفالإلهمشهدوعلىالثدة.وتحسنالعنفيستحبجث

العقيدة.حقيقةالسلام-عليهمرسى-يعلنوئف،

علماأنيءكلوسعهو.إلالا@له@لذي@ته@إنما@لهكمة

..(98أطه:

اللهكلامويتصلسبحانه!يملكهممنالفاصلالحكمبجيءوهنا

الذيالنقعلىعبدهكلاممنالكريمالقرآنيحيىسمامبحاله

منغضبيللهماتخذوا@لعجل@لذينإنةالقرآني:الياقفييتكرر

عملواو@لذينالمفنرين.نجزىوكذلكالدنيا.الحياةفيوذلةربهم

رحيم،لغفوربعدهامنربدإنوأنوا،بعدهامنتبواثمالل@،
1الأعرات:أ 5،21 53)..

منغضبسينالهمالعجلاتخذواالذينالقوم@ن@وعد..خكم)نه

فلكالدنيا..الحياةفيوذث@ربهم
الذينإنالدائمة:القاعدةقياممع

فقد@فنبرحمته..لهماللهيغفريتوبونتمالسيئكيعملون

عيبم
أناثه

ماسيرتكبونوأنهمةموصولةتوبةيتولوالنالعجلاتخذواالذين
يخرجهم

بعدالخطيئةيرتكبونإسرائيلبنوظلفقدكان.وهكذاتلكمن

الدائمالغضبإلىانتهواحتىالمرفبعدالمرةاللهوئسامحهمالخطيئة؟
ينأ..المفترنجزيوكذلك@الأخيرة:واللفة

جريمةتكررتكلمائتكررجزاءفهويومإلىالمفترينكل
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إسرائيل..بنيغبرومنإسرائيل،بنيسالله،علىالافتراء

العجلاتخدواالدينعلىكصوقدمحالة.لاصادقاللهووعد

يومإلىعلبهميبعتأنعلبهماتهكتبماآخروكانوالذلة..الغضب

أنهماللىيخفتر@تمنلرةفيبدااد@تالعذ@ب.سؤيميمهممنالقيامة
عهميقرلودكمااوإممييى-اعلىملنفوف@ويستعلودالأرص،فييطغون

@جهزةوسلطانالمال،سلطانيملكودوأ@همالجوييما!-"التلمود:لي

وانهميريدون،مالهمتنفدالتيالحاكمةالأوضاعيقيمونوأنهمالإعلام،
عاببعضيستذثون

والدولةوخيةفيوديرهم@رصهممنويطردونهمالله

فيلراهماآحرالىوتؤيدهم..ئساندهمالضال@
هذا@لي@هدا

علبهم..كتهلماولالهم،ال@هلوعيدبناقض

فىوئيئصالئر.قلوبفيالنقمةيحترلونوألعالهمهذهبصفاتهمفهم

سئدمرهمالذيالرصيد
علىيستطيلرنهمإنماوالغصبالسخط

مسلمين!..يعو@واولمدير!لهميعدلمالاسلأنمثلأفلسطي@فيالنلمى

رايةتحتيتجمعونولاحسية،قوميةراياتتحتويتجمعرنيتفرقون)نهم

إسرائبل!.ونأكلهمثولفلونيخيبونثممنوهمالإسلامبة!العمدة

الوحيد،السلاحصالغيبولةفترةإنهاتدوم!لنحالهذهأنغير

بهاوالنيعام،ألفبهاغلبماالتيالرحيدة،والرايةالوحيد،والصهج

اليهوثيةئهاالتيالسمومبحكمالغيبوبةفترةإنهائغلبون!وبغيرهايغلوف

االإسلامية!"الأمةكيانديوالصليية

تقيمهااليلالأوضحتحرساوالتي

في
الصحغستحيءيدوم..ل@كلههذاولكنالإسلامية!.."الأرضهده

من
آسلافهمسلاحإلىالمسلميىوسبفيء@خلافاليوبة..هذه

يدريومنالمسلمين..
اليهود!طقيادعلىيوماكلهاالثريةتصحو@قد

لمفإنعليهم..اكهكتهاالتيالذل@إلىوترث@ملهم،اللهوعيدلتحفق

يقيىعندناهداالمسلمين..خلا@فسيصحها@البئريةتصخ
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صارمة:وكفارةعنيفتأديب

اتخاذقصةإن
عليهمرسى-غيبةفيوعباثتهللعحل،إسرائيلشي

والركوالوثنية..الركإلىهبوطهيربهميعادإلىف@بعندماالسلام-

@لىبانحد@رممقومهموقفالسلام-عليهم@سى-ويصفعطيم..ظلم

فرعونالمنافى،باسمأنقذهمالدينبيهمغيبةبعدالعجلعباثة

سؤيسومونهم
العذ@

فيموقفهمحقيقةيصف.@
@ذ@بالظلم:!العباثقهذه

ظالمون،و@نتمبعدهمن@لعجلاتخذتمثمليلة،ئربعينموصواعدنا

1،.5البقرة:أ

وقدجسدا،عجلاليعبدنبيهووصيةاللهعباثةيتركممنأظلمومن

اثهأسقذه
العحول!.يقدسونكالواممن

ومع
اطهعفافقدهذا

فيهالتور@ة-وهوالكتد-نبيهمواتىعنهم،

لعدالينالحقإلىيهتدواأنعسىوالباطل،الحقلينفرقان

3،..5البقرة:أ@تهتدونلعلكموالفرقان@لكتابموصأتيناوبذ@

لديكنولم
لاالح@يةالفنهارةالطبيعةفهدهالقمسي.التطهيرمن

وفيطريقتهفيعنيفعنيف.وتأ@ي@صارمة،كفارةإلاتقؤمها

باتخاذكمأنفكمظلمتمإنكمقيميالقومه:موصقالوإذ@
@بلرئكمعدلكمخيرفلكمأنفسكم.فاقتلوابارئكمإلىتوبواالعجل،

..(54لبقرة؟ا1

وئطهرلئطهرهفكمالطائعليفتلافنلحا
يثافئرهقلتكليفو)لهالكفلىةتلكعنالرواياتوردتهكدا

لتلكنربيةكانكذلكولكنهبرضاه.نفهيقتلدكألما@خاه،الأخيقتلأن

تتماسكلاالتىالخؤارة،المنهارةالطبيعة
ولونكر.عنتتناهىولاشر،ع@

بالكلاميتناهحالمو)دالعجلماعبدواسيهمعيةفيالمنكرعنتاهها

2 9



وتريهم!.تنفعهمالتيالئقيلةالفادحةالضريةولي@وابالحسام،فليتناهها

@هو@لتر@إنهعليكمقابالتطفر.إبعداثهرحمةئدركهموهنا

..(54لبقرة:اأحبم!لرا

وافترواالعحلاتخذواالذينمصيرعلىللتعقبوقفةهذهوكانت

الممئهد:بكملالسباقيمصيثمالمشهدتنوسطالله،على

هدىنخنهاوفيالألواح،@خذ@لغضثموصعنسكتولما،

1ةالأعرا@أيرهبرن@بهملرهمللذينورحمة 54)..

ئسلطهووكأنماحي،هوفكأنماالغض@،يسخصالقرآنيوالتعبير

عادلثأنه!وتركهعنه،@سكتاإ@حتى@ويحركه.يدفعهميسى،على

دهالغضبدفعألقاهابفدكانالنيالأل@فأخذنفسه،إدىموسى

ليأحرى@نمرةالسياقئقررثمعليه..وسيطرته
وأنفدى،الألر@حهذه

بهويحالونللهدىقلو@همفتتفئحويرهمونه،ربهميخثمودلمنرحمة،فيها

الذيالضال،القلبسأشقىفليسرحمة.ذاتهوالهدىالرحمة..

الهدىيجدلاالديالحئراللىدالروحمنأشقىولي@النور.يحدلا

وتوقظهاللهدى،القلو@تفتح@لتيهيوخثيتهاثه@رمبةاليقين.يجدولا

هوالقلوبهذهخالقاثهإنوالاستقامة.للاستجابةوئهيئهاالغفلة،س

3القلوبربمنبالقلوبأعلمومنالحقيقة،هدهيقررالذي

والمعاجزة:التعنت

مومىمشهدجديد..مشهدأمامنصفإفابالقصة،الشاقويمضي

ربه:للقاءمختارينقومهمنوسسعين

الرجفةئخذتهمفلماليقاتارجلاسبعينقومهميسى)واخلى

منا؟،@لفهاءفعلبماأتهلكناوإيايقبلمنأهلكتهمشئتلوربقال:

الأعرا@0551(..أ
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التوبة،لإعلانكانورلماالميقات.هذالس@فيالرواياتوتحتلف

فيتبي@وقدوالخطيئة-الكفرصفيهوقعهامماإسراثللبنيالمعمرةوطلب

أنفسهم،يقنل@اأنهو:إسرائيلبنيعلىفرصالذيالتكفيرأنالسياق

ذلث،عنبالكفلهمحتى@ننفعلماوقدعصى،منمنهمالمطيعليقتل

همكالواأوخيرتهم،ومنشيوخهممنكانواالسبعودوهؤلاءكفارتهم-وقبل

سبعينقومهموص)واختلىالصارة:فصيغةتمثلهم،التيخلاصنهم

الاخيلى..فيجميعاالقوممنبدلاتجعلهملميقاتنا@..رجلا..

ومع
الرجفةلقد@خذتهمالمحتربن؟هؤلاءسكانالذيفماهدا

القرةسورةفيكما@ردأنهمدل@فضعقحا.
(1)

اثهيرواأدموسىإلىطل@وا

وميفيالفرائضمنبهجاعصمديمالئضدقوهجهرة،
شاهدة

إلافيهايتفاوتونولاوشرارهم،خيارهمتشملالتيائيل،إصلىلطبيعة

والاشغفلى!.التربةمقامفيوهميقولوهاأدشيءوأع@بمقدار.

إسرائيلهيإسرائيلولكن
ا

هي
كثافة

و@حتحابألكر،وماثيةح@،

هذاطلبوالذيجهرفاللهيرواأنيطلبونهمفإفامساربص

ويرفصونربهلميقاتموسى@ختلىهمالذينمهم،المختلىونالسبعونهم

عيانا.اللهيرواأنإلالموسىالإيمان

التجديفبهذايث@-محمد-عصرفيإسرائلبنييواجهوالفرآن

ئالهالذيالقديمتعنتهملينكشفآلائهم،م@صدرالذي
الجديدتعنتهم

فه،الخوارقوطلبهمالكريم،الرسولمع
علىالم@ينبعضوتحريصهم

للتئثتالحوارقطلب
صدقه:س

لكئؤمنلنموصياةقلتموإذ@
فأخذتكمجهرة.اتهنرىحتى

5البقرة:أ@ونتنظروأتمالصاعقة

ربت@لفصةصررةسا@ردنيبربر@ر@فمررةحاثنة@طبلى@لتص@و@ل@امرس(1)
مرصمعبمر@ن@سل@ريحلى@حرىحا@نه



لعلهأمالمعرفة.إلىطريقهموحدههوالغيظالماديالحىبن

لمعبزة.والتعئتا

ئغيرسلاكلهاوالمعؤة.والعفوالإلهية،والنعمالكثبرة،والآيات
معتظلواليلالمحسحس،إلاتؤمنلاالتي@لجاسية،الطبيعةتلك

دلك

مماوالتنكيل،العذ@بوقعتحتإلاتستجيبولاوئماحلتجارو
يوحي

لأد

الطاجميةلرعونحكمتحتقضوهاالتيالإذلالفترة
فطرتهمأفسدتقد

ولي@عميقاإفساثأ
الطغيانئئئهالذيالذلسللفطرةإفادأأشد

ويغرسمقممات@،ويحثلالبئرية،النفسفضائليحطموالذيالطويى،

حينوتمر@أالجلا@سوطتحتاستحذاءالعبيد.بممنالمعرو@فيها

منشيءلهايتاححي@وتبطراالو@عنهايرفع
وهكذاوالقوة.النعمة

كلفيهيوهكدابسرائيل،كفت

قلتم@ذ@)التعحت:هذاويتعشرنالتحديف.هذايحد@رنثبمومن
جهرق@..ا@تهنرىحتىلكنؤمنلنموسىيا

ليالجسلعلىوهمالتجديف،فلكجزاءالكيأحذهمثمومن

..9ونتنظروألتمالصاعقة)فأخذتكمالمعلوم:الميقات

أنعسىالحياة@رصةلهموئو@الله،رحمةئدركهم@حرى،ومرة

النعمة:بهذهمهاجهةهناويذكرهمويشكروا،يذكروا

6،..5القرةأتشكرون!لعلكممونكمبعدمنبعثنحمئمأ

فأما
ويطلبإليه،يتوصلربه،إلىتوجهفقدالسلام-عليهمرسى-

ةبالقدرةوالاعتر@فالخضوعويعلىوالرحمة،المعفرة

@اياي،تجلمنأهلكتهمشثلوربقال:الرجفةفلما@خذتهمإ

1ةالأعر@فأ 55)..

المطلقةللقدرةالمطلقالتليمفهو
ميسىيقدمهبعد،ومنتبلم@



عنهميرذوأنغضبه!القمعنيكشفأنلربهدعائهيديبين
وألافتنته،

@لسفهاءمنا؟،أتهلكابمافعلةالسفهاءمنهم.بمعلةئهلكهم

1الأعرافأ 5 50).

الاستفهابصيغةالرجاءجاءوقد
أ.

الهلاك..اشبعادطلبفيزيادة

منا.السفهاءفعلبماتهلكناأنرحمتكلفستبعدعلىإنهرب@ي:

منبهاتضلفتنتكإلاهيإنة
نثاءمنوتهديثاء

1ةالأعراتأ 5..،5

مالطبيعةبثراكهالسلام-عليهموسى-يعلن
الفتنةانهاومعرفتهيقع؟

كالغافين!.وفعلهرئهمثيئةعنبغافلهوفماةوالالتلاء

طبيعتهايدركونمئبهاال@هيصيأنلتة:كلفيناقهووهذا

وأنعارفين.صاحينيجتلىونهوامتحانربهمسابتلاءألهاعلىويأخدونها

منهاويخرجونغافلين،بهايمرونومنالحقيقةهذهيدركرنلامنبهايضل

العونلطبتمهيداالأصلهدايقررالسلام-عليهومرسى-ضالين..

من
الابتلاء:اخيزعلىالله

"الغانرينيخروأنتوارحنالنافاغفروياأنتأ

1الأعراف:أ مغفرتكونيلفتنتك،لاجتيلىومددكع@كدامنحنا5

حسنة@لدنياهذهفيلناواكتب
إليك،هدنا@اناالآخرة،وفي

1الأعرا@:أ نصرتك.وطبناحماك،إلىوالتجألاإليك،رجعنا6،..5

ثوالرحمةالمغفرةلطلبالسلام-عليهقلموهكذا

اللهإلىالرحعةبإعلانوختمهابتلائه،بحكمةوالاعترافد@هبالتسليم

الربحقفيالصالحالعبدلأثبجالميدعاؤهلكانرحابه.إلىوالالتحاء

الدعاءلأبونموذجاةالكريم
والختم.البدءفي
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منبهأصيبعذايقال:ة:@الجو@يجيئهثم
ئئاء

وستورحمتي

1الأعرافأه،شيكل 5 6

اختيارا:وئحربه@خيلىأ،الناموستضعالتيالئيئة،لطلاقةتقريرا

العدللأنأيصا،الاخيارسيلعلىوالحقبالعدلإلاتجريهلاكنتوإن

هكذالأنهمثة،بهماتحريكلفيلاتتخلفتعالىصفاتهمنصفة

لهيصيبفالعذاب
تجريوبذلكط..العذ@عندهيستحقمن

عندهيستحقهامنتنالوهي@ثيء!كلؤمعتفقدرحمنهأما

أو@بالعذ@سبحانه-مثئته-تجريولامئيما،تجريوبذلث

ال@هتعالىمصادفة.أوجزافابالرحمة
كبيرا.عل@أ@لدعن

اليبمنطرتعلىمحسىلهاللهئطلعالقاعدةتقرير

التيرحمتهلهااللهسيكفالتيالأخيرفالملةنبأعلىيطلعه@ؤالمقبل،

الكود@لكمنأوسعاثهرحمةيجعلالذيالتعبيربهذاشيء..كلوسعت

ئديىكلارحمةلهاسفياالبثرئدركلاوالذيخلقه،الذيالهائل
اثه!.إلامداما

يؤمنون.بأياتاهموالذينالزكاة،ويؤتونيتقون،للذينفساكتبها،

اتوراةفيعندهممكتوبايجدونهالذيالأمي@لنبيالرسوليتبعونالذين

الطين،لهموئحلالمنكر،عنوينهاهموفبالمعريأمرهموالإنجيل؟

عليهم.كنتالتيوالأكحلإصرهمعنهمويضع@لخبائث،علهموئحرم

ممأوئكمعهأئزلالذيواتبعوا@لنورونصروهوعرروهبهأمنوانالذين

1ةالأعر@فأ"المفلحون 5..،7

بالنيي@لجر@ليقينجاعممقدبسرائلبنيبأنيشهدعطيم،لبأ@انه

منذ@مداللام-عليهماعيسى-ونبيهمموسىنبيهميديعلىالأمي،
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وبخصائصرسالته،وبمنهجوبصفاته،لبعثه،اليقيىالخبرجاع@بعيد.

فيوينهاهمبالروفالنطمىيأمروهوالأمي!،النبي"فهوبلته.
المنكر،

بهيؤمنونعمنيضعوهوالخبائ@،عليهمويحرمالطيبات،لهميحلوهو

بسبعليهممتفرضأنهاال@هعلمالتيوالأغلالالأئفال)سرائيلشيمن

هذا@لبيوأنباعبه.يؤمنونحينالأميالنبيعنهمفيرفعهامعصيتهم،

الخبروجاءهمالله..بآياتويؤنونامهالهم،زكاةوئخرجونربهم،يتقون

وينصرونهوئوقرونه،ويعطمحنهالأمي،النبيبهذايؤمنونالذينبأناليقين

@لمفلحود@..هم@رلئكمعه!الذيالهالبالورويتبعرنويؤيدونه،

عليهمرسى-نبيهميدعلى)سرائيل-لبنيالفبهرالبلاغوبذلث

سمحانه-اذ-كثفاللام-
عنورايته،حاملوعنلمحين@،ضستقبلعن

السابقة،الدياناتلأتحعذريبقفلمرحمته..ئستقروعنأتباعه،طريق

اليقيى.بالخبرالفبكرالبلاغذل@بعد

وهوالسلام-عليهلمرسى-العالمينربمناليقيىالضروهذا

مدىعنكذلكيكشفربه-ميقاتفيقومهمنالمختوونوالسبعون

به.جاءالذيوللدينالأميالنبيلهذااستقبالهمفي@سرائيلبيحريمة

بالفلاحالبثلىةمنفيهماجانبإلىوالتيسير،عنهمالتخفيفوفيه

جهدا.فيهايألوالم@لت@والجريمةبية!وعنعلمعنالجريمة

أنالتلىيخسحلفقد
النبيلهذاوقفخثقالأمممكانوابسرائبلبني

@لتيالحربو@نأخيرا..والصليبيوناليهود@ولابه..جاءالذيوللديى
قاسيضلئيمةماكرةخبثةحرباكانت@يةوأملو@يهالنبيهذاعلىشئ@ا

ويدأبون!.يصرونيزالونوماوثابوا؟عليهاأصرواوأ@هم

الكتابأهلحربمنالكريمالقرآنحكاهمافقط-ير@جع-والدي

فيه@دارواالذيالمتطلىلالواسعالمدىعلىيطلعوالمسلمينللإسلام
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معالمعركة
ليالدينهذا

لئيم!.عاد

الإسلامفيهاستعلنالذياليوممنذفلك-بعدالتاريخيراجعوالذي
الإصرارمدىكدلكيدركالحاضرة،اللحظةالىلولة-لهوقامتبالمديخة،

الوجود!.مننحيه@ر@ثةالدينلهذاالوقوتعلىالفيد

ألمانمنالحدي@العصرفيوالصليبيةالصهيوليةاستخدمتولقد

وهيالقرونطهالاستخدتهماأضعاتوالمكروالكيدالحرب

ندخلانهاوتحسببجملته،الدينهذا@زالةتعالج@تبالفالفترةهذهفي
معه

لذلكالفاصلة.الأخيرةالمعركةفي
التيالأسالبجمبعتستخدم

جملةسها-استحدئتهماإلىبالإضافةكلها-الماضيةالقرونفيجربتها

حدة!وا

يدعونناسالإسلامإلىينتسبونمصيقحمالذيالوقتفيوفلك

فيللوقوفالأديانلقيةواهلالإسلامأهلبي@التعاونإلىساذجةغر@رةلي

إلىيتسبونم@نالذينالأ@يانبقيةأهلوالإلحاد!الماديةتياروجه

الحروبلاعةبكلتشمحربأعليهمويثونمكان؟كلفيالإسلام

المبلثمرة@حهزنهمطريقعنسواءالأندل@-فيالنفنيشومحاكمالصليبية

يقيمو@هاالتيالأوضاعطريقعنأوو)فريقيةاسيافيالمستعمراتفي

ومذا@عفائدالإسلاممحللتحل)المستقلة(اللادفيويندولها

@خلاقميلتغتالأت*تطورأو@علميةإ!"لأنها"الغيية"

الفقهكذلكئطؤر"و"إد،حرية@فيبعضعلىبعصهاينزوالتيالبهائم

وتقيمالإسلامي،
باالريحلكمالتطويره.المسننرقين@مؤنمر@له

االإسلامية!المحرمكوصائرالجنسيوالاختلاط

معالكتاباهليخوضهاالضلىيةالوخيةالمعركة)نها
الدين،هذا
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اللئيمالتلقيهذاتلقيولكنهمالبعيد.اثمدفلثنذوبئهلهئرواالدين

العنيد!.الخبيث

رجالات@خذتالنيالرجفةبعدسيافهافيالقصةتمضيثم

إلىفعادواالرجفة،بعدأحياهمال@هأنالقرآنعنهمفكروقدإصرائيل..بي

قرمهم

جميعايكرنوالمأدهمموسى.قومعنحقيقةالكريمالقرآنويقرر

ميسىقم)ومنضالين:
يعدلوقوبهبالحقيهمرنأمه

1اتالأعرأ 5 90)..

موسىعهدعلىكانواهكذا
كانتوهكذاة

منهم
بالحقتهديطائفة

الأميالنبيرسالةاستقبلهامنهؤلاءوسبعدمنلالعدلوتحكم

كفتالتيالتوراةفيعنهايعرفهمهلماوالاستسلام،بالقبولالزمانآخرفي

يكل@-ال@ه-رسولمبعثيعلىأيدليى
ةالجليلالصحايأولهموفي

ا@ةعبد
عندهمبمازمالهيهحديو@جهكانالذيعنه-اللهرضيسلام-بن

كذلكعندهموماالأمي،النبيصالتور@ةفي
ثرائعتصدقهاشرائعس

سلام.ل!ا

الغليظ:الميثاق

القصةسياقيمضيثم
وتعنتهمبسرائيل،بنينفوساستعر@ضلي

حسهموغلظجئتهموئصوروتقلئهم،
القاهرةالدةتحتإلائسلمونفلا

الفهرإلامعهملايفلحوقبيلجيلكلفيهمفهموالضغط

موسىوآتينا
وقلنابمثاقهم.الطورفوقهموزفعناشلطانا

منهمو@خذناالسبت.فيتعدوالالهموتلناشجدا.البابادخلوالهم.
1النساءةأملتاغيظأ، 5،31 5..،4
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اللهآتاهالذيوالسلطان
التيالريعةالغالب-فيهو-موسى

اثهشريعةعيرشريعةوكلالله،منسلطاناللهثريعةالألواح،تضمنتها

لدلكالقلوب.علىسطيةمنفه!وماجعلسلطان؟من@هاالمحهأنزلما

إلاتمفذهاولالأنفسهم،الثرينهاالتيوالقوالينبالثرائعالقلوبتستهين

لهانحصعفالقلوبال@هشربعةفأماالجلاد.وسفالرقيبعينتحت

وخثية..مهابةالنفسفيولهاوتخع،

فيلماالاشسلامأبوالإيمانقلوبهمتستشرلاالذي@اليهودولكن

ويذكرالغليظة.طبيعتهيناشالذيالماثيالقهرجاع@وهناالألواح..

الميثاق:إسرائيلبنيعلىأخذقداكهكانكيفالقرآن

فوقهمالجبلتقناوبذة
أنهوطواظلة،كأنه

خذوابهم.واقع

1الأعراف:أتتقون،لعلكمفيماواو@ذكربقوة،أتياكمما 7..،1

اخذثقدئسى..لامثاقإنه
اللهنتقوقدأحذلائشى!ظرففي

عنيومهامتقمسسبنكانواولقدبهم!واقعألهوظنهاطئة،كأنهفوقهمالجبل

ئعلقةالصخرةنرأوانظروابذمائلةخلىتةظلنينأعطوالمي@افإعطاء

ا@@عليهم،بالوقوعئهدث@مةرؤوسهمفوق
ايتعهدىولميتسلموالمهم

الأللا..فيالتكاليطم@عليهمكتوماالعهد.مناثهأعطاهممالأخذ
هاثلةخلرقةظلفيالمثاقوأعط@االعهد؟و@خدوا@تملم@ا؟فقطعدئف

دلصبعدتعصمهمبأنجديرةكفت
الانتكاس.س

وجدي@،صقوةميثاقهميأخذوا@نالقرلةالخلىقةتلكظلفيامرواولقد

ايتر@جعوولايتهاونواولايتخافلواوألاوصر@مة،شدةفيبهيستمسكواو@ن

وتتقي.تخشعقلوبهملعلليه،لماذاكرينيظلراوأنالوتيق.ميثاقهمفي

تنساه!.لاباثهموصولةوتظل

مؤكداغلبظا..يثاقاهائلة..خارقةظلفيالميئاقلقد@كلطيا

منهموئخذناوثيقأ..إ
ليتنلسقالصفة-بهذهيذكره-غيظاا..ملتا

3 0



معالمثهد
صد@رهم،فيالذيالقبوغلظفوقهم،المرفرعالصخرغلط

طريقةعلىوالمتانةوالوثاقةالجسامةمعنىالتنلسق-جانب@لى-ئعطينم

والتجسيم...الحسيوبالتحجيلبالتصلر،التعبيرفيالكريمالقرآن

بقوفأتينثمماخذواالطور.فوقكمورففاميثافكم،@ذا@خذنا@)

عيكما@تهنضلنلولانلك،بعدمننويتمثمتقون.لعلكمفيماوانكروا
4،..6،36البقر.أ9الخاسرينمنلكنتمورحمه

المعفقالجبلظلفيإسرائيللبنيشاخصمثهدللخياليبرزهنا

رفعقوةبينوالتعبيريالنفسيالتنمقبينيجمعئؤئروالموقف

و@نبقئ.يخهمايأخذواأنوأمرهمالعهد،@خذوقوةرؤوسملوقالحبل

أنصاتيقبلولاتميع،ولافيهرخرةلافأمر@لعقيدةعزيمة.فيهيعزمها

اثهعهدإنهالرخرة..ولاالهزلولاالحلول
جدوهوالمؤمنين..مع

هذهولكننعم!شاقة،نكاليفولهوالحق..الجدلجرفيهس@لللاوحق،

ئقلأنبدفلاالوجود.هذافيماكلمنأعظمعظيم.أمرإنهطبيعته.هي
والعزيمةالهمالضتجمعبتكاليفه،العارتالقاصدالجاذ)قبالالنفسعليه

النكالبف.هذهعلىالفصمم

و@لرخاءالدعةحياةئولحإنماأنهالأمرهذاصاحبيدركأنلدولا

النمعهدمضىللتكليف:انوديوقدقي-الله-رسولقالكماوالرخرف
ثقيلا،قولاعليكشلقي)إناربه:لهقالوكما."ياخديجة

إسراثيل:بخنيقالوكماةالمزملأ

نتقون،لعلكمفيهماو@ذكروابقوة.أتنحمماذوا@

3،..6ةالبقرةأ

معبدولا
معبدلاوتصميم..نفسواستجمحوحدبقئالعهد@خد

مذا
كيالحقيفة،بهذهوالتكيفحقيقته،واستشعارفيه،ماتذكرمن

اللهفعهدوقية.وحميةحماسةمجردكلهالأمريكونلا
منهجحيافمنهج
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وشتقرونطامأ،وصحأالحياةفيوشتقروشعورا،تصورأالقلبفييستقر

وخثيهاثهلرقابةوالحساسيةالتقوىإلىويختهيوخلقا،@الباالسلوكفي

جبثتها:عليهاوغلبتلجزتها،إسراثيلأدوكتلقدههات!

بعدمنتوليتم@نم

فألقذهاسالعظيم،فصلهوشملهاأخرىمرةا@هرحمة@ثوكتهاثم

المبيى:الخو

منلكتمصرحمتهعيكما@تهفضلفلولاإ

اللهميثاقإنه
لغيةينقطعلاالعظيمالميثاقهذاإسرائيل.بنيك@

فيه:مابذكروأو@دلقوةيأخذوهأنامرواوقدوالبي.الرسول

نقيبا..،عراثىمفموبفنابسرائيل،بنيملقا@تهئخذولقدإ

2،..1المائدة:أ

اثهميئاقكانلقد
فرطأمتضمنأطرفين،بينميثاقأإسرائيلبنيمع

عقددكرسعدوجزاع@وشرطهالميئاقنصيتتالقرآنيوالصوجزاء.

صيئيكماعقدهوملابساتالميثاق

عقداكانلقد
فروعئمثلونالذينعر،الإثنيإسرائلبنيلقباءمع

وعدتهميعقوب-@حفادالأسباط-نويةوهمإسرائيل-وهويعقوب-بيت
اثا

نصه.هذاوكانسبطا..عر

وآمنتم@لزكاة،وأتتم@لصلاة،أقمتملئنمعكم.إنيا@ته:وقالأ

سيئاتكم،عنكم@فرنقرضاا@تهوأقرصموعزرتموممبرسلي،

فقدمنكم،ذلكبعدكفرفمنالأنهار.تخهامنتجريبخاتخلنكموثب

..(12ةالمائدةأحاء@لسبيل(ضل

ش@ءفلامعه،اللهكانلمنعظيم.وعدوهو.9معكمإني.إ
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لهالحقيفة-فيهباءلاوجود-شيءفهومنضدهومهمابكنضده.بنن

تهديه-سبحانه-ال@ه-معيةفإنطريقه،يضلفلنمعهاللهكادومىأثر.ولا

منقربهفإنيشفى،ولنيقلقفلنمعهافهكانومنتكفيه.أنهاكما
دثه@

وشمعده.يطمئنه

زيادةلهوماوصل،وقدضمن،فقدمعهاككانفمنالجملةوعلى

الكريم.المقاممذاعلىيشزيدها

كر@مةولامحاباة.ولاجزافالهممعينهيجحللمسبحانه-ا@ه-ولكن

منقطعةشخصية
شرطيهعقد..هوإنماعنده..وثروطهاأسبابهاع@

وجزاء.

أصولهاعلى@قامتهامجرد@داءلاإقامةشرطه:

لينحقيقيةصلةمنهاتجعلالتي
وفقوتربوياتهذيبياوعضرأثوالر@الع@د

بي@الوقوفصحباءوالمنكرالفحشاءعرولاهيأةالقويمالربانيالمنهج

والمنكر!.الفحشاءمنلحصيلةاثهيدي

افهبنعمةاعترافاو)تاء
للمال؟ابتداءوملكيتهالرزق؟في

لهوطاعة
فيوالناسالمالكوهوضرطه-وفقالمالهدافيالتصرففي

أساسهعلىالذيالاجتماعيللتكافلوتحقيقاوكلاء-المال
حياةتقم

يكفلالذيالمنهجعلىالاقتصاثيةالحياةلأس@و)فامةالمؤس،المجتمع
المالتكدصيكونوألاالأغياء،لي@@ولةالماليكونألا

ساقليلةأيددي

لي
مماوالاستهلاكالشراءصالكثرةبعجزالعامالكساد

قفوإلىيختهي

كماتبطئه؟@والإنتاجثولاب
فيوالظفجفبفيالترفإلىيفضي

بثتىالمجتمعديوالاختلالالفمادوإلىجفب،

منهجدونهويحول@ونهتحولالذيالثرهذاكل
اثه

في
تورج

لاقتصاد.اورة@وفيلمال،ا



حاءفكلهمبينهم.تفرقةدونكلهماثه.برسلوالإيمان
من

جميعا،بهمكفرمنهملر@حدالإيمانوعدماثه.بدينجاءوكلهمافه.عند

جميعا..بهمبعثالذيبافىوكفر

لصرفيالإيجل!العملهوإنماالسلبي،الإيمانمجردهوولي@
ة

ندفيماأزرهموسدالرسل،هؤلاء
كلهاحياتهموقفهاوفيماله،بالله

الأد

به،آسمالينصرالم@نينهضأنمقتصاهمناللهبدين

تصورمجردلي@اللهفدينالاس.حياةفيوليحققهالأرض،فيوليقيمه

ظامو@للحياة.واقعيمنهجهرإنماتجدي@.شعائرمجردولا@كلتقاثي،
نصرفإلىحاجةفيوالنطاموالمهجالحياة.هذهشؤونيصرتمحدد

وفىفماوالاتحقيقه.لعدولحمايتهلتحقيقهوجهادجهدوالىوتعزير،

بالمناق.المزمن

ثه..قرضإنهسبحانه-الله-عهيقولعام.إنفاقالزكاةوبعد

يمميونجة-فهفضلأولكنه-وهوالمالك،هووالله
ينفقهما

له-@لمرهوب
ض

لثه..قرضالثه-ألفقه

التيالقواعدهذهالله.لدينالثابتةالقراعدالميتاقذلكتضمىلقد
وأنكروها...لهافتنكرواأيضا،الإسلامدهاجاء

وبالو@لدينالصإلاتبدونلا@صرائلبنيملق)وإذ@خذنا

وأقيمواخسنأ،للناسوفولواو@لسحين؟واليتامىبىالقروذي@حسانأ،

ضون،معروأتممنكمقلبلأإلانويخمنموأتوا@لزكاة.الصلاة،

3،..8أ@بقرة:

اكهميثاقتضمنلقد
معهم

الأولىابقاعدةالله..إلايعبدواألاة

واليتامىالقربىوفيالو@لدينإلىالإحسانوتصصالمطلق.لتوحيد



بالمعروتالأمر@ولهاوفيبالحسنى،الناسخطابونضمنوالمماكيى.

فيوهذه@لزكاة.وفريضةالصلاةفريضةتضمنكذلكالمنكر..عنوالنهي

وتكاليفه..الإسلامقواعدميمجمرعها

حقيقتار:تتفررنمومن

فيقبلهلماالأخيرالدينمذاونصديقالدين،وحدةهيالأولى:

مناليهودموق@فيالتفتمقدارهي
وهوالدين،هذا

@لميناق..عل!وأعطواعليه،اللهعامدوامالملمبدع@

فكافى:الجزاءفأمارط.ال@كانفل@

لاالذيوالإنسانتكفير
@لىيندفعلنيولاععئخطىيني

@رحمةضخمجزاءإليهبالنسبةالسيئاتتكفيربالحسنة..جاءمهماالسيئة

من
وتقصيره..وعجزهلضعفهوتداركواسعة،الله

يبلغهلاافى،منخالصفضلوهيالأنهار..تحتهامنتجريوجنة

يملكفيماالجهد،يبذلحبناثه،منبفضليبلغهإنمابعمله،الإنسان

وفيمايطيق.

فقدفكمذلكبعدكفر)نمنالمثاق:ليجزائيشرطهناكوكان

..@البيل@سو@ضل

لهولا@وبةبعد@لك،لههدىفلا
لهتبينبذبعدالضلال.من

ووضحالعقد،معهوتحددالهدى،
لهوتأكدالطريق،له

اثهملتكانذلك
وقد@راءمم.عمنإسرائيل.بنينقباءمع

معوميثاقأفيهم،فردكلمعميثاقأدصارجميعا،ارتضيه
المؤلفةالأمة

مهم..
إسرائيل!.بنيسكانفماذا
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ئعظمواوأنشحدأ.المقدسبيتيدخلها@نالميثاقهذافيكان

عيدأ..لهميكرنأنطلراالذيالبت

لهم،القهروغيابعفهم؟الحوفذهبسمحردإنهمكاد؟مافاولكن

وجحدوا،وفسقياالله،لآياتوكفروافنفصو،الغليظالمبثاقتمئصماس

كفتوإنيظلمونأ.أنفسهمولكنظلموناوماوانتكسها..،وظلمما

أنفسهمإلاظلمردماعليهم،فلكعاقبة
ا

وجحود:ومعصيةافانحر

قيلوبذالمنحرفة:إإسراثيلبنيخطياتسارتكيففلننظروالآن

وادخلطحطة،ةوقولواشئتمحيثمنهاوكلواالقريةهذهاسكنوالهم:

المحسنين،سنزيدخطيئاتكم،لكمنغفرشخدأ،@لباب

1ات:عرلأاأ 6..،1

اللهعفالقد
علىبعد@لرجفةعنهموعفاالعجل،اتخافممبعدعنهم

ثمالميثاق..عليهموأخذالنعم..تلكبكلعليهمأنعمولقدالجبل.

ها
عنطبيعتهملهمتلتويأولاءهم

هاالطريق!استقامة
يعصون@ولاءمم

القول!.بدلونوالأمر

@ذ@وجحهد:!ومعصيةانحرافمنمنهمكانبماالقرآنويو@جههم

وادخلوا@لبابرغدا،شئتمحيثمنهانكلواية،@لقرهذهادخلواقلنا:

الذينفبدلومنزيد@لمحسين.خطيحملكمنغفرجطةوتولوا:شخدا،

@لمه،منرجزاظلميادذينعلى@نلزلنالهم،تيلغير@لذيقولاظلموا

9،..5،85البقرة:أيفقون@كفوابما

مناالمقصر@ةالقرية@ن@لرواباتبعضتذكر
@لتي@لمقدس،بيتهي

دثه@مر@
منهاوئخرجوايدخلوها،أنمصرمنخروجهمبعد@سرائيلبي

يزيدلالأنهاسمها-يعينلم@لقرآدولكنيسكن@ها..كنوا@لذينالعمالقة
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هاالكريم..القرانليانعدوسقفشيئأ-القصةمغزىفي
أولاءهم

جميعأ،خيراتهالهموئع@كبيرةمدية@يبعينها-قريةبدخولئؤمرون

سجدا،بابهايدخلياانوعلىيدخل@ها؟وهمبعيهدعاءيقولراانعلى

دلهالحضوعإعلان
دي

فلقدوالاستعلاء،النصر،ساعة
نصرهم

فدخلهاالمحه

كماوفلكوخضوع،خثوعهيئةفييدخل@اأنعلىالمعينة..القرية

مكةيثجلى-المحة-رسولدحل
فيودابته-ظهرعلىاجدا@الفتحعامفي

منالمحسنينيزيدوأنخطايامم،لهميغفرأنوغدهمالأمر،طاعةمقابل

عنفخالفواو@عمته.فضله
يه@د..كعادةكلههذا

التواضععلىعلامةاثه،كما@مرهمشحدأيدخلهماأنمرنجدلا

منهمفريقفإدالنا..واغفرثقربناعناحط@يويقولوا:والخئمرع،

التيالهيئةوئبدلونآخر..قولأوقالوابها،ئمرواالتيالدعاءصيغةئبدلون
عننفوسهميلويالذيللانحراتتليمالمافا؟عيها..يدحل@اكئفيا@ن

لهم!..قلغير@لذيقولاظلموا@لذيننجدلةالاستقامة:

بدلالذيهومنهمفريقأكفوالأنهمإمابالذكر.ظلص@االذي@ويخص

جميعا..منهموقعقدكان@ذاجمبعا،لهمالظلموصفلتقرير@ماوظلم.

عليهمتزلالتيالسماءعذابا..السماءمنعليهماثهيرسلعندئذ
فيهاوظللهموالئنوىالمتمنها

كانوهكذايظلمونأ..كفوابماالسماءمنرجزأعليهمفؤسلنا@

منأصابهمبمالأنفسهمظلماكفرهم-@يىمنهم-فريقظلم
عذ@

الله..@

نوعالقرآنيفصلولا
العذ@

لأنالمرة.هذهفيأصابهمالذي@

القصةغرض
الله،@مرعنالمعصيةعاقبةبيانهوفالغرضتعيينه.بدونتم

فلزلاالعصاة..أفهيفلتلاالذيالعاولالجزاء@وقوعالذر،وتحقيق
..(59البقرة:أيفسقون!كانوابماالسماءمنرجزاظلمواعلى@لذين
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العذ@والرجز:
مذهوكانتواالمخالفةوالصوق:.@

إسرائيل!بنيألاعيلمنو@حدة

والتعنت:اللجاجة

قصةونتابع
إلىثيرالقصةيعرضحي@والقرآنإسراثيل..نجي

فيالقصةلقد@ردتبتطرللأوباختصلىوثاهدمهامواقف
القلةلتثتغيرها-معتذكر-هاككفتالمكيةالسوردفيسور

ليالمؤفة
أولمنذالواصلالإيمانوموكبالدعحةتجلىببعرضمكة

يناشسماالمسلحةالجماعةونوجهوالرسل،الأنبياءموكب

هوفالقصدالمدني@السورفيوأمافيظروفها
كتأسلفناسما

وتحذيرهامنها،المسلمةالجماعةوتحذيرووسائلهماليهودنواياحقيقة

يهي.فبلهايخهوقعتمامثلفيالوقوعمنكذلك

كثفوتتضمنالمديمةليالسورمننزلماأوائلمنالحقرةوسورة

التصورمنهحالربفيالمنهحبيانمنتتصمنفيماوأفاعيلهماليهودحقيقة

علىتأكيدابالبقرةالسورةوسميتوالمعاملة.اللودومنهجوالعبادة،

أهمية

يممةترسموهيحكاية،صورةوفيضفصلةتجىءالبقرة..

بهاتتمالتيالمعا@ي@،وتحملالاستجابة،فيوالتلكؤوالتعنتاللجاجة

)س

ةقالوابقرة.تذبحواأنيأمركمالههإنلقومه:ميسىقال

..(67البقرة:أ"الجاهلين..منكونأنباق@أعيذقال:وا؟مزأتتخذنا

وفي
سورةليالكريمالقرآديعرضهاالنيالقصيرة-@لقصةهذه

طميعةعلىدلالتهاجانبشتى..جيابفيللنظرمجالالبقرة-

وحممةالحالق،قدرةعلىدلالتهاوجفالموروثةوجبلتهمإسرائيلبني
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بدءاالقصةعرضفيالفنياثداءجفثموالحياة.الموتوطبيعةالبعث،

السياق.معواناقاونهابة

هذه:البقرةقصةفيواضحةتبدوإسرائيللطيعةالرئيسيةالسماتإن

الإلماننغالرقر@ق.الشفيفالنبعوفل@قلوبهم،بي@الصلةانقطع

فيالتلكؤثمالرسل.بهيأتيهممالتصديق@والاستعد@لال@ه،والمةبالعيب،

صالمنبعثةوالسخريةوالمعاذير،الحججوتل@سللتكافي،الاستجابة

اللساد!.وسلاطةالقلبصفاقة

هذاوكانبقرق@..تذبحوا@نيأمركما@ته)إنليهم:لهمقاللقد

الذيزعيمهمهوفنيهموالتنميد.للاستجابةيكفيالصيغةبهذهالقول

منأنقذهم
العذ@

منبرححةالمهين،@
أنينبئهموهووتعليم،صرعايةاثه

..51هدعلىبهميسيرالذياثه،أمرهوإنمارأيه،ولي@أمرهلي@هذا

@؟الجو@كانفمادا

سفاهةجوابهمكادلقد
يهزأبألهالكريملمبيهمواتهاماأدب،وسع

يكونانعلىفضلاالله-يرفلإنسانيجوزكأنمامنهم!وشمخرلهم

مال@وأمرهاللهاسميتخذأنالله-رسول
قالمحا:النلى:إبينوسخريةمز@ح

وأ؟أ.هزأتتخذنا

برفق،يرثصموأنبالته،يستعيذأنالسفاهةهذهعلىموسىرذوكان

الخالقجلبديالواجبالأدبجا@ةإلىوالتلميح،التريضطريقوير

يعرفلاالله،بقلوبجاهلإلايليقلابهظوهماأرلهمئينوأنغلاه،جل

.@الجاهلينمنكونأنبا@أعئ)قال:يت@اه.ولااثدبذلك

فيوكان
ربهم،إلىويرجعهاألفسهم،إلىليثوبواكفايةالتوجيههدا

إسرائيل!.ولكنهانبيهم..آمروئمدوا

سعةفيوهموسعهم-فيكانلقدنعم.
أيديهميمدواأنالأمر-من
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رسولهلإشرةفنقذونانه،لأمرمطيعودهمفإذاليذبح@ا،بقرةأية@لى

لائبينربكلنااءقالوا:ةإيسألونهمفإذاالتلكؤتدركهم،طبيعةولكن

6البقرةأ"هي؟ما 8..،0

موسىيكونأنشكهمفييزالونمابأنهميثيالصيغة@ذهوالسؤال

إليهم!.أدهىهلىئا@يما

لاوحدهرقيهوفكأنماربكأ..لناادعيقولون:،أولا:ففم
ربهم

لاالمسألةوكأركذلك!
تعيإنماهمتعنيهم

والسؤالهي؟9@ماةلهمليبنربهيدعوأنفهيطلبونثانيا:وهم

واستهزاء.إنكارالضقة-المقصودكانوإنالمقام-هدافيالماهيةعن

مدالهمقالوقدبقرة.إنهاهي؟ما
لصفةتحديدبلاالأمر@ولمن

وكفىنقرةسمة..ولا

يخرطريقاالإجالةدييسلكبأنالحادفإلىموسى@مير@كذلكها

لاإنهالسؤال.طريق
يدخللاكيالسؤالصيغةفيلالحرافهميدههم

المرليالمعلميجبأدينبغيكمائجبهمإلماشكلي..جذلفيمعهم

اكهيبتليهمن
ةقالالسقرة:أصمةصئجيهمالمنحرفي@..السفهاءمنبهم

فلق..بيرعوانبكر،ولافلرضلابقرةإنها

لابقرةإنها
لي@وسطثابة؟هيولاعجوزهي

يعفثموداك.هذا

ةحازمةآمرةبمصيحةالمحملالبيافىهداعلى

1ونتؤمرمافافعلوا، لمأ(..البقرة:9

فيكانولقد
رفصموفدحبهموكانالكفاية،بريدلمنكفايةهذأ

التلقيوليالسؤالفيالو@حبباثع@لهمولتحمرتين،إلى@لجاثةنبيهم
السن،متحسطةصغيرة،ولاعجوزلاأبقارهم،منبقرةأيةإلىيعمدواأن

منأنممهمويعفوارلهم،أمربذبحاوئنفذوافمتهم،بهافيخلصوا
مشقة
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@مرائيل!.هيإسرائيلولكنوالنضيق..التعقيد

اعقالوا:@يألون:راحهالقد
يينربكت

لونها؟!مالنا

..(69لبقرة:اأ

شققراوقدلد-يكنولم..9إربكلنا)احأخرى:مرةهكذا

بالتفصيل:الجو@ببأتيهمأنالتفصيل-وطلمحاالموضوع

ظرين(نر@نلرنهافاقعصفر@هبقرةإنهايفول،إنهة)قال

..(69البقرة؟أ

سعة-فيالأمرمنوكانواالاختيار-ثائرةألفهمعلىضيقهاوهكذا

متوسطةبقرةعنبلبقرة..مجردلقرة.عنلايبحثماأنمكلفينفأصبحيا

هذابعدوهيلونها،فاقعصفراءهذابعدوهيصغيرفعجوزولالاالس@،

الناظرين،..هتسرةش@اءولاهزبلةليستوذلث

لاالناظرينوسرصر
ونثاطوحيويةفراهةعلىأبصرهمتقعأنإلايتم

أنالنلى:طباع@يالاثعهوفهذاالصطلوبة،البقرةتلكفيوالتمح

والثريهالهزالمنينفرواوأدوئروا،والاست@اءبالحيويةيعجوا

وا.وبشمئز

ئعفدونطريقهم،فييمفونولكنهمكفاية،تلكأوافيماكانولقد

ئخرىمرةعا@والفدعليهماللهفئثددأنفسهم،علىوئندثونالأمور،

الماهة:صيسألون

اع)قالوا:
يبينربكلنا

مالنا
شاءإنوإناعلينالابهالبقرإنهي

(70ةالبقرةألمهتدو@ال@ه

عنويعتذرون
وكأنماالأمربأنالتلكؤفلكوصالسؤالهذا

ا@تهشاءإن)@اناةيقولوندهمالمرةهذهلجاحتهماستثعروا

وأنوتعقيدا،مشقةعليهمالأمريزيدأنكدلكبديكنولم..@لمهتدون
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للبقرةةجديىبلفافة،صا@وضيقا،حصرالهمالمتاحةالاحتياردائرةنزيد

عنها:غنىوفيمنهاصعةفيكنواالمطلوبة،

الحرث،تقيولاالأرضثيرنلوللابقرةإنهايقولإنهتال:ة

..(71البقرة:أفها!لاشيةئسلمة

@صفر@العمر.متويطةبقرةتعدلموهكدا

فحسب.فلىهةل@هافاقع

معتكون-بد@ديعدلمبل
حرثعلىئدزبةولائذتلةعيرسقرةهذا-

علامة.ثوبهالااللونحالصةكذلكتكونوأنالزرع،مقي@والأرض

مجالوضاقالرو@وتضاعفتالأمر،تعقدأنوبعدفقط...هنا

خنيالاا

بالحتى،..ختالآنقالوا:

أنيستيقنهالمكأنهمأولي@مضىماكلكانكمانماالآن!

9إيفعلون!كادواوماقذبحوهااللحظة!أإلاالحقهوبهجاع@مما

1،.7لبقرة:ا1

صلهماثهكثفبالتكليف-والنهوضالأمرتنفيذوبعدعندئذ-

ةوالتكليفالأمرصالغاية

@تهو@فها،فادارأتمنفساقتلتموإزإ
مخرج

ما
ةفقنانكمون،كم

تعقلون،لعلكمأياتهويريكم@لموتى،@ته@ئحييكذلكيعضها.@فربوه

..(7،273البضة:أ

علىدلالتهاجن@القصة.جهانبمنالئانيالجاتإلىنصلوهنا

سالسياقيتغيروهناوالحياة.الموتوطبيعةالبعت،وحقيقةالحالق،قدرة

والمواجهة.الخطابالى@لحكاية

عنموسىلقوماقهك@لقد
قدكانوالقدالبقرة..فبحمنالحكمة

نفساقتليا
عنيدرافريقكلجعلثممنهم،

بس@له.ويلحقهاالتهمةنفسه
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ذاته؟القتيللسانعلىئظهر@لحقأناللهفأر@دشاهد،هناكيكنولم

منببعضبضربهوذلك)حيائه،إلىوسيلةالبقرة@بعوكان
البقرةتلك

وليجلوقاتله،عنبنفسهليخبرالحيافإليه@فعا@كاد،وهكذاالذبغ..

بلىثقالباطلويبطلالحقوليحقةسمفنلهأحاطتالتيوالشكوكالريب

لراا

أنعلىقادرواثهالوسيلة،هذهكفتفبم
بلاالموتىيحيي

المبعوث؟.القتيلمعالمذب@حةالبقرةمناسبةماثموسيلة،

عادةكانتكماقربانأئدبحالبقرإن
جسدمنوبضعةإسرائيل..بني

علىقدرةولاحياةالبضعةهذهفيوماقتيل.جسدإلىالحياةلهاتردفبيع

التيال@ه،قدرةعنلهمتكمئمفظاهرةوسيلةمجردهيإنماالإحياء..
لاوكنههايدركونولاآثلىهايئاهدونفهمتعمل.كيفالئريعرفلا

كذلكو:إالعملفيطريقتها
يحيي

هذابمثلكذلثالموتى،..ا@ته

فيهمثقةلاالذياليرهذاوبمثلثوقعكيفتدرونولاواقعاترونهالذي

تديرهائلةمسافةالحياةوطبيعةالموتطبيعةبينالمسافة

يسير..أمرالإلهيةالقدرةحسابفيولكنهاالرؤوس.

الماهية@ر@@@إنلأحد@دراكه..يمكنلاومايدريه.أحدلاماهذا

هاوالكيعية
يكنو)نالفنين!عالمفيإليهشللاالألوهية،ارأسمنسر

لعلكمأياته)ويريكمبها:والاتعاطدلالته@ثو@كالبثريالعقلطودفي

السياق..معوتاسقهاثداءجمالإلى

نعرتلامجهولأمامنحنفإفانبدؤها،قصيرةقصةهذه

اللهيأمرلماذاالقصةعرضمبدأفينعرتلانحن
يذبحواأنإسرائيلبني
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الطاعةلمدىهذا@ختبلىوفييعرفها،لمناكبذ@صرائلبنيأنكمابقرف

والتسليم.والاستجابة

منكانالذيالقصة،منالأخيرالمهدهذاعلىوتعقيا
أنشأنه

كذلكوتعقاوالتفوى،والخشيةالحساب@سرائيلبنيقلوبفييستجيش

سلفماكلعلى
س

تجيءوالعظك،والعبروالأحد@ثالمثماهد
هذه

ويرتقب:يتوقعكانمالكلالمخالفةالخاتمة

وإنقسية.ئثدئوكالحجرةفهيذلك،بعدمنقلوبكمقستثمة

@لماء.منهنيخرجيشققلمامنهاوإنالأنهار،فهيتفجرلما@لحجارةمن

قعملون@عمابغافلا@تهوماال@ه.خيةمنيهبطلمامفا@ان

..(74البقرة؟أ

واقسى..اجدبمنهاقلولهمفإذاإليها،قلوبهميقيسالتيوالحجرة

عينا،عرةاثنتافهتتفجرالحجررأوافقدعهد.سابقيهالهمحجارةهي

موسىوخراقهعليهتجلىحينيحدكالجبليرأوا
قلوبهمولك@صعقا!

مجدب@جاسيةقاسيةقلوبتقوى..ولابخشيةتنمضولاتندى،ولاتلي@لا

تعملوقعمابغانل@وما@لتهاتهديد:هذاثمومن

بجفافلئيقلوبفهيوتتحجر،تفسدتقوحينالقلوبإن

@هيالحير،بذ@رليهاوهلكتاليقين،عروقديهانضبتوقدالإيمان،

بالفساهونفيصبالهوىننبضوميوالانحر@ف..والالتواءبالرتنضح

ئثدئوكالحج@رةفهيذلك،بعدمنقلوبكمقتثمإ

وقدالصحح،ليهافيعدمتقو،حينالقلوبحقيقةالآيةهذهوتصور

مبي@ضلالفيوغارتوأظلمتوارتكستفانتكستالحقنورعنانقطعت

..(22الزمر:أبين،ض@لالفيئولئدا@هذكرمنقلوبهمللقاسيةفويلإ

القاسيةالصخرةتتلقىكماوهداهاثهآياتتتلقىالقاسيةفالقلوب
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ويموت،ويجفيغلظالقديقسوحينولانداوة!ليهافلاحيةا@ا"

اثهيحذرعتابوبرنةكثيف،طلامويغطيها"سيعتةبهوتحيط

فيووقعظلامهفيهوىالذيالهابطالنكدالمآلهداالمؤمينحممبحانه-

(1)ا@ةلذكرقلوبهمتخئعأنأفواللذينيأن)ألماليهود:فساثه
نزلوما

فقتاثصذعليهمفطالقبلينالكابأونواكالذينيكونواولاالحقمن

قلوبهم
(2)

1الحديدأفاسقون،منهموكثير 60)..

رصيعمر-اسعى
لحبرتكروا@لكحملا"ي-.@له-رسرلفالفالعهما-@ذ

ص@لاسه@ا@د@للقلصفهةنعال@بفبر@نه@عير@لكحمكرةل@ددكر@لص
@لنلت@ل@

س@ميمإسس(24اي@@نرمصيرو@ه"@لفلي
عد@ن@

صحا@،بر@لحلىتس

صليلر،عد@دس
@

@فالعمررخه@ى
@ى

سبمر@ميمحاد
متيمعد@له،

نمدرحالهرلمى@لحلت،

@يملم@حرح
@يكملقالكمرعدكاقال@ليادسحميمةعىا(@)ا@يمدت

@له-رسولسمع
لحنتوم@قاليدكر@ليتى؟ي-

تحورتلملكملقالسساما

ثي@رحل
ولكىو@لقةو@لص@يمما@لصحةئكصتلكقالا@حلوحره؟@مله

@لفومدأمكتحديمةفال@لحص؟موحنمرح@نيبلقر@لضي-@لب-سمع@بك@

ح@فال@رك!طه@لت،قال.@مالفلت
@

ئعرص1بفرل-@@لا-رسولسحتة

نل@و@ي@صؤ@لكنةيهئفلإبهانكتتدبمعو@أ،عر@أكالحبرعلى@ل@لى@@لن@

دنةدلانصره@لئافل@بصعلى@نليى،نصبرعلىخىبصاءلكةلبهلكت@كرما@

نكرولاسرو@أيعر@لامحجأرمرلا@أأسيو@ححرواثرص@@ل@او@@متما@

هافامى@ئنر@مامكرأ@لا

أكرا:عرقاليخكر@ديونكلالأ@حلقأوبهابكدوحئنظحليمةفال
رحل@لددلك@@وحلثن@ئكرلللافلت:كادئعادلعلهئنحللو@لهألاث@انك

لمو@@رنفل
@ما@امالكايالاعدل@لملت@هوحالدثاللالأعال@بىحدنأ

هر

مكوساقالزمحجف@قلتفاللو@ددينحؤ@لاصقال3مرلافأ

@لحرسموحوشههالحصأرلدعلحصهاتصطر@@ي@لحعموحتمح)@لئيوقوله

ن@حاوكنرهعطهالنو

و@هكت،صمتصكت،@لأصمعيقالصتها@ي@لقم()لأسكتوتوله

@طرل
حمطما@لوع@مامى@لق@سا@لرعيحمطوديكولوالملأصم@لتىمسكتلل@ما
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فيوفسقالفلي،فيقسحةمنالكتابأهلمنكانبماتلولح
منوتحذيرالأعمال،

الأمد..بطولالكتاباهلاليهانتهىالذيالمآلهذا

والتكدي@بالكف@الحافلتىيخهمفيإسرائيلبنيمعجولةإنها

والتمردوالجدب،والقسوةوالدس،والكيدواللجاجة،والالتواء

وا

يهيدعاوىلتحطيمشيءكلوقلأولاصروريةحملةكفت

للإسلامالدسفي@وا@عهاوحقيقةحقيقتهاوبيانكيدها،وكثف

لهدهوقلولهمالمسلمينعيونلتفتيحضر@ريةكنتكماوالمسلمين..

كلمةالوك()@هوفوله
عا@لناءنفاد@لر@مدح

ئلصقكماحاشها@ي@لنلر@دحرصنلصق@ي@لمع)نرصوقرله

@لال@
له@لصاثهاشدهووولزنر3

شصممامنا@لحرلاد@نم@يى.تالعؤأ()عهحأوترله
لي

نلالةعلىصطه

عؤأعؤأو@لالتعووأ،عو@او@لنمى.عو@ا،عحاو@نهرها@طهرمايرحه.

محلمهوحلتو@لرمهانامأدحولايهدحلت@ي@نر@ها(ت)دأيوترله

قولهموسه@لجح.ح@@ي@لجع،تليبهمثر@ثربرافيتعالىقولهونه@نر@ى

ياالثكاكلامحال@ة@لحمىةخالط@@ي@حرةمر@ثو@

لقطةكل@ى@ريدوعير،@قاللفطةنقط@يلكتغلبه)لكترقوله
نيءدي

5لودلحلا@
دكت@هو

رثما@ي@كرما(@)رقوله

صفةلكىلاعهليالألالصماثيهالىعاص.@لقاصيقال@لما()ثلوقرله

لبهنؤفىو@لهنلمق@لد@ل@مى@لحل@،وسلانهعفد@لإبمادعلىلننهى

دهيحلقلا@لأملى@لئومو@لحح@ماكال@

شيء

@قالكحامان@معناه)ئححيأ(وقرله
سقولهتقدمكما@لر@ويرهو@وعره،ليي

داسليفالجاص@لقاصيفالممى@لمانلمىنربومومثيسأ

فولهليىل@

مىنفمملماثهأمحجأر
وئكسىفببلالهرصمهآحرسرصصموللسل@

لهيعلئلاحنى
بكررلامعرودأيعر@لاصقولهوليهر@لمححبوشلهحكمةولاحير

نكرأ
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التيالأصولوإلىالجديد،مجتمعهمالىتوجهالتيوالمكايدالدسئى

فيه.الفتنةو)شاعةلحلختهالمسلمالصفوحدةإلىتوجهكصاعليها؟يض

الطريقمزالقسالمسلمينلتحذيرضرصريةكانتآخرجابومن

الخلافة،مفاملخرنتقسلهم،المسنحلمةالأمةأتدامفيهاعئرتالتي

وقدالر.لقياثةوسهجهالأرض،فياللهأمانةعلىالقيامشرتوسلست

تلكمنلتحديرهمللمسلمينوحفيةظاهرةتوحيهاتالحملةهذهتخئلت

المزا

وماوتلك.هذهبلىالمدينةفيالملمةالجماعة@حوجكان

ثر@سة@لىالت@يهات،هذهتمليإلىوقتكلفيالمسلمةالأمة@حوج

القيالةتعيماتمنهلتتلقىالبصير،والحسالمفتوحةبالعيىالقرآنهدا

ولتعرفالنقليديين.أعدائهامعتخوضهاالتيمعاركها@يالعلويةالإلهية

بأخفىثائين،إليهايوحهونهالذيالخيثالعميقالكيدعلىتردكيفمنها
لطرقاوأمكرلوساثل،ا

القيادةتلكمنالتوجيهيتلقولمالإيماد،شوريهتدلمقببملكوما

والدروبالمسالكيدرلىأنوالظاهر،والاطنوالعلىالسرعلىالمطلعة

الخبيثالكيدذلكفيهايدس@التيالخميثةالحمية

والشكر:الكفربينالنعمة

اللهحبالقد
وآثرهمالعمة،عليهموأفاضبالخير،إسرائلبني

دهرا،العذ@بسام@ممأنبعدفرعونآلمننخاهموقدبالبركات.

النصرظحطوفيعبيداكانواأنلعدأحرارأ،بعد@لدفجعلهم

ينسهالاكيوالتحذير،بالتذكيرالناجينإلىالحطابيتوجهوالنجاة

المعركةفيلهمكانالذيالوحيدالسلاحيتجرثواسولايطرواةولا

والنجاح:النصربهلضمن@ا
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@لطورجفبوواعدنحمعدؤكم،منأنجينحمتدإسرائلبنيياأ

رزقاكم..،ماطيباتمنكلواوالسلوو.المنعيكمونزلناالأيمن،

الآلاء،هدهاشقبلياويه@علهم،ال@هالاءيعددالقرآن

كانتالعمهذهمقدمةوفيالطريق.عنوحادواوكفرواجحدواوكيف

وسفرعرنالمننجانهم
العذ@

مشهدخيالهمأماميستحضر@

حاضر:كأنهنجاتهم

يذتحونسوء@لعذ@ب،يومونكمفرعونالمننجينحموإقأ

بكمفرقناي@ذعظيم.ربكممنبلاءذلكوفينساءكمويستحيونأبنم
4الب@قرةأ9ونتنظروأتمفرعونالوئنرقنافأنجينحم@بحر 95

@ل@الكربصورةمشل@رهمفيوشتحييخيالهمعلىيعيدإنه
ي

أنهمباعتارالاعة-قيمإلىالنعمبهذهإسرائيلبنييخاطبيخه..كفوا
كماالنجاةم@ئهدأمامهمويرسمالبعيد-الأصلمذاأبناء

@مامهمرسم
.@العذ@مثاهد

يديمونكفراماحال@فرعونآلمنلجياكمكروا@ذ@و@لهم:يقول

العد@وكأندائما(نرعىساثمةجعلها@يالماشةسام)منعذابكم،
كان@

العذ@هو
@لفالدائم@

منلونأيذكرئمإياه!!يطعمحنهمي
هو.@العذ@هذا

ساعدبضعفكيفالإناث.واستحياءالذكورنذبغ
وتئقل@صرائيلبي

تبعاتهم.

منبلاءليهكانالتعذيبفلثبأنيعقبالنجاةمئمهديعرضأنوقبل

)صابةأدشدة-يصاثفمنكلوح@حسهم-فيليلفيعظيم.ربهم

لالدةالعباد
هي

لهذهيتيقظالديوأنوفتة.و@ختاروبلاء،@متحان

يسنيقظ.جن@رائهمامنويكسببالبلاء،ويعتبرالثدفمنيفيدالحقيفة
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أنهصاحبهرك@إذا@ضياعا!يذهبلاوالألم
لهاامتحانبفترةيمر

بهذاتعيشحينعلى@لنفسيهونوالألملها.الانتفحإد@حسنبعدهاما

والمعرفةبالخبرةللدنياز@دمنالمؤلمةالتجرلةفيماتدخروحينالتصرر

دهوبالتضرعاثه،عندباخسابهاللاخرةزادومنوالاحتمال،والصبر

منالفرجوباشطار
عنده

3ومنرحمته..مناليأسوعدم
التع@هذا

.."عطيمربكممنبلاءذلكموفيالموحي:إ

العذ@ماهدبعدالنجاةلمشهدجاءالتعقيبسفرغفإذا
ذد@..@

ونأ..تنظروأنتمفرعونل2و@خرتنافأنجينحمالبحربكمفرقنا

وتركما@راءهمالطور.ناحيةناجينوانطلقواالخطر،سطقةجلىوالقد

فلماللحظةيذكرونهقريبواقععدوهممنوإنجاؤهمغرقى،وجندهفرعون

ليعرفرهاالمضهوثةبالنعمةوالتذكيرالتسجيل.إعلانولكنهكير.عليهيمض

وها.شكرو

وقع.أمرأنهاعلىهناإليهايشارالأيمنالطورجانبومواعدتهم

إلىيأتيأنمصر،مىخروجهمبعداللام-عليهلموسى-مهاعدةوكالت

الألواحفيإليهئوحىماليسمعرتجه.يلقاءفيهايتهبأليلةأربعينبعدالطور
يؤدي@ددرالهكتبالذيالشعبلهذاالضظ@ةوالثريحة،العقيدةأمورمن

مصرمنالخروجبعدالمقدسةالأرضفي

منالعبورمعجزةبعدبسرائلبنيعلىتتمالىاثهنعمنزلونم

أومهمالجو،عليهمقساكلماالعم،نلكعليهمتيالىتزللمالحر
إلىوتعيدوسلاما،برلمحأقلوبهمعلىفتزلالجوع،عضهمأوالئغوب

والطمأنينة.السكينةلفوسم

لأسبابشيحةإسرائيلبنيعلىالهأفاضهاالتيالنعمهذهتكنولم

يخبمالهااقهأيدعجيبة،معجزاتكانتولكنهاطبيحية،مقدماتأوعاثية،
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علىوأغدفهابهااللهكرمهرلايةوآياتالسلام-عليهموسى-

وظلناالجرداء..إالصحراءفيلهماللهبرعايةالقرآنوئذكرهم

سيناءصحراءلييجدواولمالحر،عليهماشتدفحينماعليهم

اكاناأوظلالها،يتفيؤنأشجلىا
إلىىجلىواالهحير،لفحتقيهم

مهس،
فدعا

إليهمفساقربه،موسى

الهاحرة..منيظللهمالغمملهمساقالله@نالرواياتوتذكر

وهيبالشاظ.ويقذفبالار،يمورجحبمئحب،ولامطرسعيروالصحراء

والأرو@ح..الأجسمفيهاتصخلديةرضيةوالسحا@بالمطر

منكلواو@لسلوى@لمنعليكموأنزلناالغمام،عليكموظللناإ

يظلمون@هأنفسهمكفواولكنظلموناومازرقنهم.ماطيبات

..(57لبقرة:ا1

سخرها@هأنكذلثالرواياتوتذكرحلهة.مادةوهوالمن.وتنريل

لهموسخركالعسل،حلواأوراقهاعلىيتجحعالأشجارعلىيجدونهلهم
قرببو@رةيحدونهالصحراءفياليهميساقالسمانيطائروهوالسلوع@ا"

نعمةكانالتاول،سلوالقناول،المنال
من

فيلحناينهومظهراالله

سلهمدييسرهاليوميطعامهمفييتولاهموهوالجرداء.الصحراء

أقرب

من)كلواالنعم..بهذهئذكرهمسبحانه-
رزقنحمماطل@

1يخه.تطغواولا لهمئرهاالتيالطيبكمنليأكليائذكرهم0

والغفلةالبطونلذائذإلىوالانصر@فبالبطةفبها.الطغيانمنويحذرهم

لتلقيه.ربهميعدهمالذيوالتكليفله،خلىحرنهمالذي@الو@عن

نهاتهمنصرأوافاقوا،مامهفاقوالالطغيان،العهدقرببووهمطغياناوشمحيه

كضييعلبهيحللومنكضبي.علبكمفيحلفيهنطغواولار@وا..إما
فقد

1،..8ةأطههى"
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فيوهوىعرشهعنهوىقليل.منذفرعونهوىولقد
اء..@ل@

فيالمقابلاتهذهيخسقوالتعبيروالتعالي.الطغيانيقابلالى@سفلوالهوي

الملحوظة.القرآنيةالننلممقطريقةعلىوالظلاللفظ

@جلهامنالتيالمهمةعلىالمقدمينللقوموالإنذ@رالتحذيرهوهذا

جفبوالىفيسترخها..فيهايترفواولاالنعمة،لاتبطرهمكيخرجحا،

لمنلغفلىصافيويرجع:إئخطىءلمنالتوبةبابيفتحوالإنذارالتحذير

2،..8أطه:امتدى،نمصالحاوعملوأمنتاب

مدلولهايتحقق@لقب،فيعزيمةهيإنمائقال،كلمةليستوالتوبة

عالمفيالعمليالسلوكفيأئرهاويتجلىالصالح.والعملبالإيمان

الإنسانيأخذفهناالعملوصدتالإلمان،وصخالتوبةوقعتفإفاالواقع.

الصالع.العملمنضمانةوعلىالإيمان،منهدىعلىالطريق،في
والعمل..للمحاولةونتيجةثمرةهنافالاهتداء

الهاجرففيوالظلالصحراءفيالطعامإسرائيللبنياكبئروكما

علىالله@جراماالتيالكيرةالخوارقمنبخارقةالريعليهمأفاضكذلك

هذافيعليهما*بنعمةيذكرهموالقرآنالسلام-عليهموسى-نيهيدي

والإنعم:الإفضالبعدمسلكهمكانوكيفالمقام،

@لخجر،بعصاكاضربفقلنا:لقومه،موسىاستسقى@ذي،

و@شربواكلي@مثربهم.أناسكلعلمقدعينا.كرةاثنتافهفانفجرت

6البقرة:أمفسدين،الأرضفيتعثواولاا@تهرزقمن

تظفلزالتماالتياللهرعايةعنالكريمالقرانيتحدثوهكذا
كماالخطيئةعنكفروائمالعجل،فعبدواكفرواأنبعد)سرائيل-لي

الرجفة،فأخذتهمجهرفاللهرؤلةطلب@اأنوبعدعليهم.فتابالله،@مرهم

لدعاءاللهاستجابثم
تنظيمهمفيالرعايةمذهتتجلىموسى

منهاجماعةكلترجعكبيرة-جماعة@يأمة-عرةائنتيفيفروعهمحسب
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منحفيد@لى
حفداء

محتفظي@كانواوقد)سرائل-وهريعقوب-جدهم

أمما(أسباطاعثرةاثتيوتطعناهمةالقبلية:الطريقةعلىبأنسابهم
1ات:لأعراأ 6

أنوأمرهله.فاستجبربهمنطبهاال@ما.لقرمهموصطلبلقد

@صباطبعذةعينأعرةاثنتامنهفانفجرتبعصاه،معيناحجرايضرب

@حفادبعدةصبطاعثرةاثنتيالىقلنا-كمايرجعون-وكانوا)سرائيل،بني

المعرفونهميعقوبوأحفاداله.يتشونالديالسلام-عليهيعقوب-

قباثلرؤوسوهمالقرآن،فيمكرراذكرهميردوالذينالأسباط،باسم

إلىالقبيلةتشبالذيالقبلي،النظاميتبعونيزالودماوكانواإسرائل.بني

ر@سها

وتعيينهاجماعةكلمنهاتتربعي@تخصيصتنظمهمفي

بعض:علىبعضهمفلايعتديلهم،

@لحجر،بعصاكاضربأنقومه.استسقاهإذموسى@لى)وأوحي@

مثربهمأأنل@ىكلعلمقدعينا.عرةاننتامنهفانبجت

1ف:لأعر@ا1 6

@ساد:وال!لاعداءوالتحذيرسنوالإنحامالإباحةسبيلعلىلهموقيل

مفمدين،الأرضنعثواولاالله،رزقمنواثربواكلواة

6لبقرة:اأ

فيتدونعمة..فوقعظيمةنعمةإسرائيللبنياثهرعايةكفتلقد

سمىمنلهمالغمامتظليل
المنوإنز@طالمحرقة،الصحراءهذه

سبضربةالصخرصلهمالعيرنوتفجيرو@لسلوى،
عصا

موسى.

فيواصحةو@لرعاية
عصيةبعدنزالماالجبثةهذهولكنكله،مذا

ببدو..كماوالاسنفامةالهدىعلى
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خرمقديكنلمحيثلهم،الطيبكهذهكلإباحةفيتبدوكذلك

لعدعليهم
مارزقنحم..،طيباتمنكلواعصيانهمإبسببشيء

1ات:لأعراأ 6

حيثماالله،برعايةالشعورغامرسبميضالقلبلتملأالنعمهذهإن

القلوبفتؤوبالدائم..بالشكرلجديرةو)نهاتلفت..وحيتماتوخه،

@لمنعبة.الأرصلوتستريحاللىثة

الإنسانيالوجدادلتهزكافيةمفتوحبفلبو@حدةنعمةإلىلظرةإد

العالمين،ربفهالصامتالخوععنتبعدهحبز@رانكلعهوتنفض

الجليلة.السكينةملأتهابقلوبوطاعتهاللهبدبئالثريالحسقنطبعوأن

لبوضالإنسالةاستعرصتولو
دثهالحشيةلملأتهاواحدةنعمة

رب

3إبراهمأتحصوهاألاد@ه@نجعمةتعذوا)وإنالعالمين 8،،1الححل:4

يشعرفلايألفهالأنهالإنسانيدريهالاالعموأكثرتشكروها.أنعلىفضلأ

منفيهبمايشعرمتىووظائفهجسدهتركبوهدايمتقدها..حينإلالها

بالاخترو..فيحسالمرضئدركهحينإلاإنعام

منهجعلىالاشقامةإد
المظهروهوالر،اكملهووطاعتهألته

النافعالصامتالقبحديتوهولتكر،العملي

لإولقدوتوجيههاثهبأمرمهمتهموسىتبعويخعمهاللهآيكظحلوفي
وفكرممالنوربلى@لظلماتمنقومكئخرجأنبآياتا.موسىئرسلنا

إلراهيم:أ9ال@هبأيام

يبدوالتيبالأيامئذكرهمأنهناالمقصودولكناثه.أيامالأياموكل

كمابالنقمة،@ولالنحمةأوخلىقبلىزأمرمنهملجماعةأوللبثمرفيها
سيجيء

وعادنوحلأقهاموأياملهم،بأيامذكرهموقدلقومه.موسىتذكيرحكايةفي

ميفهذهبعدهممنوئمودوالذين
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إبراهيم:اشكور،صئارلكللآياتفلكفيإنأ

ماالأيمهذهففي
ماوفيهاللصبر،فهوآيةبؤسىهو

ايةفهونعمىهو

ما@راعما،ويدركالأيات،هذهيدركالذيموالشكوروالصبلىللشكر.

وتذكيرا.تسريةفيهايجدكماوعظة.لهعبرةفيهاويجد

لقومه:ميمىفالي@ذف@مه:أوئدكررسالن@،بزثيموسىصلا

سؤ@لعذ@بيومونكمفرعرنآلمنأنجحمإذعليكماتهنعمةاذكروا

عطيم،ربكممنبلاءفلدوفينسامحم،ويشحيونأبامحموبذئحون
برأ!

ا
6،..يم:

سحمنالنجاةنعمةعليهم.اثهبنعمةيذكرهمإنه
العذ@

كفواالذي@

منلهماللهفإنجاءولاينقطع.عنهملايفترفرعون،المنيلقونه
هذه

."عظيمربكممنبلاهفلكموفيلتشكر..إرئذكرئذكر.نعمةالحال

علىوالعزموالمقاومةوالنماسكالصبرلامتحان@ولا،بالعذ@ببلاء

ولكنوكفى.@والعد@الذذهو@حتمالالصبرفليسله.والعملالخلاص

العزمواعتمر@رروحية،هزيمةولاتضعضعبلاالعذ@باحتمالهوالصبر

هوفماوالاوالطغيان.الظلموجهفيللوقوفوالاستعدادالخلاص،على

والهوان.للدلالاستسلامدلكثكورصبر

اثه،نعمةوالاعر@فالثمكر،لامتحارثانيافرعونمنبالنجاةوبلاء

مقابلفيالهدىعلىوالاستقامة

إلىووحههمبأيامه.ذكرهمبعدمالقومه.الببانفيموسىويمضي

منالغاية
لنجاة..والشكر@للعذ@الصبروهيوالنجاة.@العذ@

كمالهم-ساقفقدإسرائيل..بنيعلىنترىويخعمهال@هآلاءومصت

والسلوىالمنعليهموأنزلالمحرقة،الصحراءفيظليلاظلأالغ@متقذم-

لقدهنئاسلسبيلأماءالححرمنلهموفخرطيا،سهلأطعاما
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نعمةولاشقة..القممنبلاجهدإسرائيلبنيعلىا@هنعمةمضت

منو@لنعمةالرعايةظلعلى@لقومفتلقيالإلهيةوالقدرةالرحمةتوتها
هذا

المدرار.الفيض

الشكرعلىحزاءاللهرتبهمالهمليينالسلام-عليهموسى-ويمضي

عذا،مميإنكفرتموئنلأزيدنكم،شكرتملئنربكم:تأئن@ذيةوالكفر@ن:
ا)بر1يد(لئد

7،..هيم:

وئبتلىبالثذة،ئبتلىالاتلإء..فييتقئبحياتهفيالإنان@ن

الأعصاب،وئجئدالمقرمةيستحثقدبالثدةوالابتلاءوالنعمة..بالرخاء

بالنعمةأما@ل@خاءلها.والصمودالثدةلاستقبالمعبأةكلها@لقوىفتكون

عصممنإلااليقظةعلىالقدرةويفقدماوئييمهاالأعصابفيرخي
اللأ

حتىعظيم..أمربالي@الابتلاءفيللنفىفاليقظةبهدي@.واشمسك

وتزيدها.النعمةعلىفتحافظالمنعمتئكر

..@للجز@تمهيداالابتلاء،مولفيضهاوالإكر@مبالنعمةالتوسعةإن

سبحانهإنهو@لطغيان.@و@لبطرالنعمةعلىالشكرليظهر@لإنسانالابتلاء

حكمةئدركلاالإيمان-منقلبهيخلوحينالإنسان-كير@نلتلي.ئعطي

قلبهعمرفإفاميزانفيالنعمةحقيقةولاوالعطاءبالنعمةالفيض

الجزاء.منالاتلاءلما@راءوتيقظهنالك،ماوعرتاتصلبالإيماد

نم@
تأفني@ذوئرئيهم:إقومهيوجهوهوالسلام-عليهمحسى-معي

عذاممي@نكفرتموئنلأزيدنكم،شكرتملئنربكم:

بالشكر،@لنعمةزيادةحقيقةالكبيرة:الحقيقةهذهأمامنحنونقف

الكفر.علىالئدي@@والعذ@

وعدلأنهاوهلةفلوشا@ؤل@لبهانطمثنالحفيقةهذهأمامنحننقف

من
مصد@قهانرىأنف@ؤا،ثناأيةعلىيتحققبد@نفلاصاثق.الله
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تلمىفيكثيرأنعدلافإننالنا،المدركةأسبابهعنونبحثالحياففي

الرية.النضفيالمقايي@اشقامةعلى@ليىالنعمةشكر

@لفطرةفيالطبيعيجزاؤههوالثكرلأنئشكرفالخير

تراقبهسعمته،علىاثهتشكرالتيالنفسأنوالأخرىواحدة.هذه

للاوالخلق،علىاستعلاءوبلابلانجطر،النعمة.بهذهالتصرتفي

والفساد.والدندوالثراثنىفيللنعمةاستخدام

وللتصرتالصالع،للعحلويدفعهاالنفس،ئركيمماوتلكوهذه

وعنعنهاالاسوئرضيفيها.وئباردئميهابماالنعمةفيالصالح

ديالثرو@تيهفتنوالمجتمعروابطوئصلحعونا،لهفيكينونصاحبها،

لناالظاهرةالط@يعيةالأسبابآخرإلىأمان.
اثهوعدكادوادالحياة.في

واقعحقفهوئدركها،لم@والأسباب@ثوكالمؤمن،لاطمئنانيكفيبذاته
الله.ؤعدلأنه

واهبها،اللهأنبإلكارأوشكرها.بعدميكونقداثهبنعمةوالكفر

والسعيالشخصيوالكدوالخبرةالعلمإلىولبتها
الطاقاتهذهكأنا

نعمةليست
علىوالبهبرلالحطراستخد@مهابحيكونوقداثه!نعممن

@والعذ@ال@ه.بنعمةكفروكلهوالفماد..@للشهو@واستغلالهاالناس

@لثعور.فيآثارهاسحقأوبذهابها.عيأالنعمة.محقيتضمنقدالدبد

منفكم
وقدالحالين!ويحسدصاحبهابهايث@قىنقمةبداتهاتكوننعمة

ولك@هاكه.يثاءكماالآخرةفيالدنيا@وفيأجلهإلىئحجلاعذابأيكون

جزاء.بلايمضيلااثهبنعمةالكفرلأنواقع

على@لثهلايرجعالكفروهذاعاثدته.اكعلىلاتعودالشكر@لك

عطاياه.علىوشكرهمالناسبحمدلابذاته،محمودبذاتهغنيفالثهأنره.

33



لغني@تهفدنجميعاالأرضفيومنأنتمتكفرواإنموس.وقالأ

اإبرأحميد،
8،..ميم:

بالاتجاهتزكوالنلسونفوسبالثكر،يتحققالحياةصلاحهوانما

تخئىفلابالمنم،الاتصالالىوتطمئنالخير،بشكروتستقيمالله،إلى

فالمنعممنها.يضيع@وينفقماوراء@حسر@تذهبولاون@ابها،النعمةنفاد

وتزيد.تزكوبشكرهوالحعمةموجو@

لتبرزالمشهدعنيتوارىولكنهلقومه.وتذكيرهبيانهفيموسىوششمر

بينالكبرىالمعركة
والرسالإت.بالرسلالمكذبةوالجاهلياتالأنبياء@مة

تروىحكايةمنونقلهاالمشاهد،لإحياءالقرآن،فيالأداءلدائعمنوذلك

السماتفيهوتتجلىالشخوص،فيهوتتحركوشمع،ئظرمشهدالى

لات..نفعالاوا

ئلمةإوالمكانالزمانفيهايتلاشىالتيالكبرىالساحةإلىوالآن

بعدهممنوالذينوئمودوعادنوحقومتبلكم،منالذيننجأيأتكم

أفواههم،فيأبديهمفرثرابالبنات،رسلهمجات@ا@ة؟الايعلمهملا
مريب@إليهتدعوننامماشكلفي@انابه،أرسلتمبماكفرناإناوقالوا:

برأ!
ا

..(9هيم:

موسىيجعلالآنمذالسياقولكنقولمنالتذكيرهذا

قصةأزمانها.جميعفيوالرسالاتالرصلقصةعرضفيليستمريتمارى

علىلهاالمكذبينوعاقةالجاهلية،مهاجهةفيوحقيقتهاوالرسالاتالرسل

أحد@ثإلىبالإشلىةيبدأ"رو@ويةموسىوكأنوالمكان..الزمان@ختلاف

وهيويتصرفون..نحلكبعديتحدثونأبطالهابدعئمالكبرى.الرواية

روايةإلىالمخيهيةالقصةئحولالقرآن،فيللقصةالعرصطرقمنطريقة

ي@اجهونالإيمان،موكبفيالكر@مالرسلنثهدوهناأسلفنا.كماحية

وأقوامها.@جيالهابينالفواصلتتهارىحيثجاهليتها.فيمتجمعةالبثرية
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كماوالمكان،الزمانعنمحرثةالكبرىالحقائقوتبرز
حقيقةفيهي

والمكان:الزمانحياجزخلفالوجود

منو@لذينوئمودوعادنوحقومقبلكم:مننجأ@لذينيأتكم@لم،

بعدهم
.@اته؟إلايعلمهملا

مافيفكرهمحاءغيرسوهاكإفذ،كثيرفهم
ثمودير

لاهناوالسياقوقوم
دعوةفيؤحدةفهناكأمرهم،شفصبليعني

به:قربلتفبماووحدةالرسل

على@مرهايلتبسلاالتيالواصحاتبالبينالي..رسلهمجاضهمأ

الليم.الإثر@ك

وإنابه!أرسغبماكفرناإناوقالوا:أفواههم،فيأبدبهمفرثواأ

..9مرببإلبهتدعوننامماشكلفي

صليسمعالصوتتمويجيريدمنيفعلكماأفهاههمليأيديهمر@وا

الصوتفيتمرجوإيابأف@ابأصوتهيرفعوموفمهأمامكفهتجحريدبعد،

لاقكدبجهرهمعلىتدلالتيالحركةهدهالسياقيرسموشمع.

فيوإفحاشهموالك،
التيالغليظةالحركةبهذهوإتيانهمالجهر،هذا

@لا@

الحهر@يمنهمإمعاناذوق،ولافيها@

نمضيالإيمانموكبديالكرامالرسلمهدعرصوبعد
قدما

في

الومب..المنعمليصمنوآلائهشعمهاللهأكرمهموفدإسرائيللنيرحلة

سوتوكيفلهم،ال@هرعايةلنوإسزائيلتلقىكففننظروالآد

أنفمهمكفواولكنظلمونا،وماةالطريق.طولعلىالملنرلةخطواتهم
7،..5لبقرة:ا1يظلمون،

ها
ل@واظهاوالسماءوصخورها،بحدباالصحراءفيأولاءهم

لهمفأنزلالسحاءو@ماالماء،منهلهماللهأنعفقدالحجرفأما@رجومها.



و@لجبئة@لمفككة،النفسية@لبنيةولكنوطيرأ..عسلاو@للوى:منها@لنن

منالتيمتوى@لغايةإلىيرتفعوا@نعلى@لقمأبت@لمتد@كلية،@لهابطة

..@@لصحر@فيضربوا@جلهاومنمصر،من@جلها@خرجما

@لذلمن@لسلام-عليهموص-نبيهميديعلىدثه@لقد@خرجهم

وللحريةوالضعة..@لمهانةمنوليرفعهم@لمقدسة،الأرضلئورثهمو@لهوان

ولكنهمفدية.بهادثه@ناطهمالتيىوللأمانةتكاليف،وللعزةئمن،

أنيريدونولابالتكاليف،ينهضماأنيريدونولاالثمن،ئؤ@واأنيريدونلا

ئغبروابأنحتىالهينة.@لرني@ةحيانهممألوفيتركيابأنخىالفدبة.يدفعيا

في@لجديدفحياتهمبظروتانفسهمئكيفياوأنونرابهم،طعامهممألوت

و@لكر@مة.و@لحرية@لى@لعزةطريقهم

@لعدسيريدونمصر.فيأبفوهاالتيالمنوعةالأطعمةيريدونإنهم

يدعونوهمبه.القرآنئذكرهمماوهذاوما@ليهاوالفثاء..والبصلوالغ

ممدعلىالوما
لعريضة:@

يخرجربكتناعو@حد،طعامعلىنصبرلنميسىياتغ:@ذ@ة
وبصلها..!.وعدسهاوفومهاوقثانهابقلهامنالأرضتتسان

@تستبدلونبالاستنكار:أطلبهمالسلام-عليهموسى-تلقىولقد

1،..6البفرة:أخير؟،هوبالذيهو@دنى@لذي

العلية؟.لكمالله@دلموقدالدنيةأتريدون

1،..6أ@لبقرة:سألتم،مالكمفإنمصرااهبطواإ

فيموفورفهو@لدعاعهيستحقلازهيد،هينيطلبونهماأنبمعنى@ما

فيها.و@جدوهفإنكممدي@أيةفاهبطهاالأمصلى،منمصر@ي

عوثوا@لىمنها..@خرجتممصر@لتيالىع@وا@ننبمعنىو)ما

تجدونحيثالذليلة..الخانعةحياتكم@لى@لمألوفة.@لد@رجةحياتكم
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ويكونلها..ندبتمالتيالكبارالأمورود@اوالقئاء!والثومو@لبصلالعدمى

هذا
وتوبيخا..لهمتأنيباالسلام-عليهمن

بسببنرجحهالمفسدين،بعض@ستبعدهالذيالتريلهذاوئرجح

وباعواو@لمسكة@لدنةعليهم@وضربتتعالى:قولهمنالسياقفيأعقبهما

..(61البقرة:أا@اث@منبغضب

يكنلماثه،بغضبوع@تهمعليهم،والمسكنةالذلةضربفإن

بعد،فيماكانإنماةتاريخهممنالمرحلةهذهفيالتاريخية-الناحية@ن

ختامها:فيالآيةفكرتهماوقوعبعد

الحق.بغير@لنبيينويقتلونا@ته،بأياتيكفرونكانوانهم@فلد؟

1،..6البقرة:أيقدون!وكالواعصوابماذلك

وقعوقد
هذا

السياقعجلإنمابأجيال.ميسىعهدبعدمترأمنهم

العدسطلبمنلموقفهملمناسبتههناوالغضبوالمسكنةالذئ@بذكو

مصراأابطوالهم:إميسىقوليكونأنفناسبوالقثاء!والثموالبصل

التيللمطعمنفيسهممف@ةثممنه،وبالنجاةمصر،ليبالذللهمهوتذكير

والهوان!.الذلث@رفيألفوها

أنئكلفه-@النبي-فبخا@عجيبة.لفتةالقصةسياقويلتفت

كمالإيمان-لداءالاستجابةفيالتلكؤنمهفجوهمإسرائيل-بنييأل

مختلفعلىدئه،@نعمةبدلواوكيفيستجيبها!لمثمبيةآيةمنالهاناهم

جاءتهم:مابعدمنألوانها

@ته@نعمةليبئىومننجي@أبةمنأتياهمكمبسرائيل:بني@سل
من

2البقرة:أالعقالب@شديدا@تهفإنجاعتهمابعد 11)..

ةالاستجابةثونالتلكؤموقف@سرائيل!بنيموقفمنتحذيروهنا

فيالاستمرارثمالخو@رقوسفالالتعنتوموقفوالفسوفالنثوزوموقف
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المسلمةالجماعةاللهئحدرالتيالطريقمزالقهيوهذهوالجحود..العناد

المسكوثق.إسرائيلشيعاقبةمنتنحوكيمنها،

2البقرة:أبغأيةمنأتياهمكمةإسرائلنجيسلإ 11)..

منأسلوبهوإنماحقيقتهعلىمقصورايكونلاقدهناوالسؤال

اللهآتاهاالتىالآيكلكثرةللتدكرةاليانصأسايى
والخوارقإسرائيل،شي

مناشداء@هاوتفت،سهمفالب@بمالهم.@جراماالتي
لحكمةاللهعند

وتلكؤترددمنالخو@رق-كئرةسالرغمعلىمنهم-كانماثمحاضرة

كفيظللالذيوشربعتهاثهلقيادةالخالصالاشسلامصونكوصونعنت

لإيماا

يجيء
@ته@فإنجاعن@مابعدمناقهنعمةئدلومنعاما:أالتص

9العقابضديد

فاالمثمارإليهااللهوسعمة
هي

ل@هالمىإسلامنعمة
أوالعالمين.رب

أولأ@يمصداقهيجدتبديلهامنوالتحذيرفهماالإيمان.نعمة
منذوالاستقرار،والطمألينةوالأمانالسلممنوحرمانهمإسرائيل،بنيحال

وكانماالله.لت@يهوالاستسلامالراضية،الطاعةوأبواالله،نعمةابذل@أن

كلفيالخارقةمنيطلبيظلالذيالمتررر،الاكموقففيدائما

5،1وهداللهلوريطمثنرلابالمعجزفلايؤمنئمحركت!وكلخطئ

مصداقهويجدإسرائيل،بنيحالفيأولامصداقهاللهعقابلدةوالتهديد

زمان.كلفيعليهاالفتبطرينللنعمةالئبدلينينتطرفيما@خيرا

حياتهافيالثديدالعقابأصابهاإلاالنعمةهدهالثريةبدلتوما

ديالطالعالمنكودةالثريةفيهيوماالآخرة.عقابقبلالأرضعلى

وتعفيالنكدة،الثقئوتجدالثديد،العقبتعانيكلهاالأرضألحاء
وأعصاله،نفمهمنهاالفردويأكللعضأ؟بعضهاويأكلوالجرفالقلق

يحلىلالذيالقاتلوبالخواءالمطلقة،بالأشع@وتطلى@ويطلىلمحما
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بالحركاتوتلىةوالمخدرات،تبالمسكر@تلىةيملأوهأنالمتحفرون

نطلىدهمملىبونأنهممعهاالبكئخيلالتيالحائرة

بها:يظهرونالتيالمتكلفةالعجيبةالأوضاعفيصورهمإلىونظرة

كاشفةبلىبرأسا،مائلةمن
قبعةئ@دعة@لىنيلها،رافعةإلىصدرما،عن

إلىأويخل!تيلعليهرسمعنقرباطواضعإلىحيوان!هيئةعلىغريبة

دبئ!.اوثعلبصورةعل@هترلعتقميصلاب@

وأوضاعهمالمحمومة،وأغانيهم@لمجمرنة،رقصانهمإلىونظرة
لفتومحاولةوالماشك؟الحملاتبعضفيالصارحةوأزيائهمالمتكلفة

بالتميزالمز@جنرضيةأوالصارخ،بال@ث@ذوذالنظر

والصداقاتوالأزو@جالأههاءبب@المحمومالسريعالتنقلإلىونطرة

لارفصل،فصلبي@والأزياء
والماء!.الصباحبي@

سلام.فلافيهاطمأليةلاالتيالقاتلةالحيرةصيكفأولئككل
عنويكشف

وصمنها،يفرونالتيالجثمالمللحالة
من@الهروب"حالة

والأش@ع.الجنةتطر@هكالذيالموحثة،وأرواحهمالخاويةأنفسهم

لدعوتمييتمعولامنهجه،ع@يحيدلمنال@ه،عقابالاموو)ن

ا@تهنعمةئبدل)ومننعمته..وئبدل
شذيدا@تهفلنماجاعتهبعدمن

بهيحيقحتىئبدلئبدلالاعبا@ه،علىاللهلنعمةالراثقالإيمان

دا*..والعياذالعقاب..ذلك

ال@هآتىولقد
وآتاهمفضله،س@رزقهمنعمته،من)سرائيلبني

افهيعطيهإنماكلهوهذاالعالمي@..علىوفضلهمقملهم@حدايؤتلمما

يكفرون؟.لمأيشكرونلينطرواتحانا،فهابتلاتللنلس

ظلتالتيالنعممثهد)سرائيللنيخيالأمميستحضروالقرآن
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مننجاتهممنعليهمتتيالى
العذ@

@
@لىعدوهم،وإغر@تيعليهم،المسئط

بمايذكرهمثمبالماء..تفجير@لصخرإلىواللوىالمنالىالغمامتظليل

بعححراحتىمنهاواحدةعنيرقمميكادمامتوالية،انحرافاتمنمنهمكان

خطيئة،فييقعياحتىمعصيةمنعنهميعفوومايكاد@لى@خرى،

ولمبالنعمةكفروافقدحفرة..فييقعماحتىعثرةمنينجرنيكادونوما

وعنادهاالتوائهافيهيهيونفهسهمئكلطوا..بماوبغواوطغحابشكروا،

حملضعفهاصفيهيهيأنهاكماوالعناد،@الالتو@علىو)صرارها

ربهامعللمواثيقونقضهاللعهد،ونكثهاالأمانة،عنونكولهاالتكاليط،

همف@ذاالله..نعمةؤهئحاالذي@إسراثيلبنيحالعجيب.حال

@ته@بأنثفلكا@هشئةعليهمحقتوعندئفوفسوقا..كفرأالنعمةبدلواقد

بأنفسهمأماييرواحتىقمعلىأنعمهانعمةئغيرأيكلم
بئدبد@لعقاب..و@خذهمالنعمةافهكيروعندئذ..(53الأنفال:أ

إلاظلموافماعليهم،فلكعاقبةوكانتوجحدوا.ظلميالقد

7،..5البقرة:أيظلمون@هأنفسهمولكنظلموناوماأنفسهم..أ



@قصة

والخضروسى

ينفذلاالمححوب،الغبسترأمامالخلبقةلدءمذالإنسانوقف

نهلهيكفمابقدر@لاالستر@لممدل،وراءممايعرتولاعلمه،بليه

في@ناللهعلمفلرالله،ه@أر@الذيمذافيالجروكانالغيرب.علام
إلىالتطلعالديدالمتطلعللإلانلكمهخيراالمسبلهذا@لتركثف

ما

و@ختصالب،عنهمخجبأنخلقهفياكحكمةشاع@

@ته@ولكنعلى@لغيب.ليطلعكمدته@كان)وما@لغيبدعلمسبحانه--
يجي

عطيمأئجرفلكموتتقه@تؤمنواوإنوزسله.بال@هفأمنوااءي@منرسلهمن
ا(..عمر@ن:*الأ

منكانماشحانهفهو
استأثر@لذيالغيب،علىالثرئطلعأنثأنه

الغيب،علىللاطلاععليهافطرهمالتيبطبيعتهمئهيئينليسرافهمبه،

استقبالأسلىعلىالئمئما"لي@لهماللةأعطاهالذيالثريوجهازهم

مصممبحكمة.هكذائضمموهوبمقدار،إلاالغيبهذا
مذهوظيفةلأداء

الخلافة
وهيالأرص.دي

الحهازفغولوالغب.علىللاطلاعتحتجلا

الذيبالمقد@رالالاستقبال@ئعدايىلأنهلتحطم.الغيبعلىالإنساني

ماوأبسطالكون.هذابكيانكيانهويصلبخالقه،روحهيصل
يقع

له
حين

قلقايظل@والأرض،عصلىةفيرجلارلايدأئحركألأكلها،مصائرهيعلم
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الأرض!.لعمارةبقيةفيهنبقىلابحيثالمصائر،بهدهثغولا

حكمته،مقتضىولا@شحانهائه-ثأنمنيكنلمذل@@جلمئ

مجرىمنولا
@لغيبعالمفهوإالغيبعلىالنلىئطلعأنيسته

كلا،..الأنعام:أخ@لثها@وا

لقد

بغ
ىوالقووالاستعداد@تالمواهبمنالإنسانهذااثه

التكليفبهذابهينهضوماالأرض،فيالخلافةبهيحفقماوالطاقات

فيئعينهممالي@لهالغيبستروانكشافزبادة..ولاالضخم.
هذه

فينفالمعرفة،إلىتطلعهيثيرلمادولهأهدابهانطاقإنبلالمهمة

المخلوقهذابخلافةاللهوعدويحققالأرض،هذهلعمارةويعملويبحث

اللحظةصراءمايجهلحاأنبالنلىال@هرحمةلمنوإنهفيها.الإنساني

ئيمهبدؤوهماصراعصمماوئخئفواوينسئهاوينتجياويعملواليؤمل@االحاضرة

الخلف
الستلىالرهيب.خلفلهمماخبىءيأتيهمحتى

سبحانه-اذ-يتجهالمريحة،البسيطةالمتجلبةالحفيقةهذهوأمام

تؤمنوا@انومفتضاهأالإيمانمدلولفواتهمفيلبحفقواآصراالدينإلى

عظيمأ..ئجرفلكمونتقوا

لأحدولي@
من

منأد@حدأدامماهذا؟ثاءلماذابسأله:أنخلقه

سبحانهفهوإمكانولابالغيب،العلملديهوليىإلها!ليىحلقه

..(23ةالأنبياءأئسألون!وهميفعلعمائألالا

ومنةئسألكلهالوحودعلىالمسيطركانومتى
وهويسأله؟الذيذا

منولا@خرى،بر@ثةمنقيديحدمالاطليقة@را@ت@عبا@م@لوقالفاهر

الوجهد؟لنظامحاكماوتتخذههيترتصيهالذيالاموس

المنكرسؤالفيسألونالغر@ر@حيانأبهمليشبدالخلق@@ن

صنعولماذاالضتعخب:
وكأنماالصنيع؟فهذافيالحكمةوماكدا.الله
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الصنيع!.فلكفيالحكمةيجدونلاإنهمليقولوا:يريدون

كماالمجود،حقفيالواجبالأدبحدودهذافييتجيزونوهم

والأسبابالعلليعرفلاالذيالقاصرالإنسفيالإثواكحدوديتجاصزون

حيزهفيمحصوروهروالغايات

شيء،كلعلىويسيطرش@ء،كلويدلرععشيكليعلمالذيإن

الحجطشيء،بكلالعليمجانه-فهر-ويحكم،وئدبزئقدرهو@لذي

العلم:لهذافريدةصورةالكريمالقرآنويرسمشيء،بكل

و@لبحر،البرنيماويعلمهو،إلايعلمهالاالغيبمفقيحوعندهإ

تسقطوما
طبرولاالأرض،ظلماتفيجةولايعلمها،إلاورقهمن

9،.5ةالأنعمأمبين،كتابفيإلايابى،ولا

يتكشفالديالف@هدالرائع..العميقالواسعالاملالفهد)نه

بكلالمحبطشيء،كلعلىالمشرفوحدح!اثهلعلمبجملتههكذا

الصجربكلوقدرهمثيئتهتتعلقالذيشيء،لكلالحافظ"شي

كالمعلم،والمجهولكالظاهر،والمخبؤكالجليل،والحقيركالبهي@،

و@لبعيد

فهيالرائعة،الكريمالقرآنقصصمنهيوالخضرموسىوقصة

الحياةهذهتصة"فهياللطيف.الخفيوتدبيرهوعلمهاثهلحكمةمعرض

واضحةعمليةصررةفيتثبتقصةإنهاديه.نعيشالذيالكونهذاوقصة

فيوالمكشوفاتالمعلومك@راءانرائعة
وفيالعالمهذا

الحياةهذه

مماأكثرعصره-ديإنسان@ظمو@الإنان-يجهلهماو)نكثيرفمجهولات

دائماوإنهيعلمه،
يبني

كثيرائخطىءولذلكويشعر،ثاهدماعلىحكمه

لتغيرقبهاو@الأموروبواطنالحياةحقائقلهانك@ئمتلوو)نهكثيرأ،ويتعر

وميولهوأقضيتهبأحكامهلاثقةأنهوتثبتألرم،ماونقصكثيراحكمه
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@لحكمفيالإسلايصحولا@لواسع،الكونبهدالا@حاطةوأنوانطباعاته،

واسع@لكرنوانملتوية،غامضةالحياةفإنالآر@ماسيانحعلىوالإلحاح

هذهفيوأنالأول،عنوالآخرالظامرعنالباطنيختلفماوكثيرأفسغ،

و@نيحلها،أنوحرصه-وعلمهذكائهعلىالإنسان-بستطعلمألغازاالحياة

في
أنوارتفعاتعمهماالبثريالعلميستطع@و@امضغقداالكونهدا

السريعة،والأحكامالفاخة،بالأخطاءمليئةاليويةحياتناوأنيكئمفها،

هذا@لعالم@دارةاليهلواسندتوأنهالئرتجلة،والآراءالمتهورفوالخطو@ت

لأفسدالمطلقوالتصرفالتامةالحريةوئغالفيح
@لحرثوأهلكالعالبم

السرعةعلىوفطرعجلمنخلقوقدمحدودوعلمهقاصرنظرهلأنوالنسل،

الصبرإوفلة

التيالعظيمة-الحقيقةمذهوتأكيدلتقريرسبحانه-الله-اخلىلقد

هي
علمائرتيعصرمافيشخصيةأعظمبالغب-والإيمانالأثباناس@@

من@لعزمئولي@حدوالسلام-الصلاةعليهموسى-هوعميماوخيرأكثيرا

ال@هوكغنجيأإوقربهواصطفاهالله@ختضهوالذيالرسل،
تكليما(موسى

1الشاء:أ 64).

فيمحسقام9قال:جمرو-الله-رسولعنكعب،بنابيعن

افىفعتمتقال:أنا،قال:@كللم؟الناس@يئله:فقيلخطيبا،إسرائلبني

منك.موأعلئمالبحرينبمجمعليعذففال:@لإ،يرذ@لعلملمبذعليه،

)2(،مكتلفيفتجعلهح@ا،تأخذقال.به؟ليفكيفرث،@يقال:

المكتل،فيفجعلهفأخذ@لحوت،قال:ثئم.فهوالحوت،فقدتمافحيثما
فانطلقافتا@إلىفدفعه

الحوتفاضطربموسى،فرقدالصخرفأتياحتى

فصلىثلالماءجريةعليهاذفأمسكالبحر،فيفقعفخرج،المكتل،في

تاملص@لدب-@و@لح@@(1)
2@لعس:@لله@لمسلرد"@لكت-اصررةلي 28.

يعمو@لنو@لزدل،يا(
اعأ.عر@خمة
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(2)

يمتان.لانطلقاعجباوفتاهولموسىسردأ،للحوتالبحرفكان)1(،ق

منكانفلما
"النصب..موسىوجدالغد

ولفي@لاء،ص@لاهوماعقد@رمو@ثضح،و@طر@ق،طيقادوحمعهعقد@لل@،@لطك
1ملمشرحدي@ي)@لبمحايأتتصا 38 /5)

ولي
لفدلفاأتاعلاضافقالإ@لص@رحد@رص@لبلملماكدس@يحليثنفة

وعلا،حل@ث@@مرهحير@لم@اد@لديخىيحد@لصولمقالنمبا،مناسنرناس

@ن@لا@لظانوما@ناني@لحشنتف@ني@نا@ريخا@لى@لصحرة@ر@يتقاهألهلقد

ماكا@نلكقال.6@نكر

نني
حنىأثلرسابفصدفحعلاتصصأبرنلىسا2علىفلىتنا

@للامارصكدو@نىلقالسلم،در@شرحلل@ماخ@ت@يا@ل@
@حافال3

@مرانلسمرص@المرمى،
مال"

@مم،
لاثال.

@لصعلممىعلمعلى@@مرص،

@ريد@د@نيناللا@ملمهعئكه@ه@علمصعلبمعلىو@ثتلانحلممى@لهغنضيه

تصبروكيفعبرأسنظغلن@فكقال.زشدأ،أكلمتممائعلبي@على@لقث

ظنقالأ@صلكأولا@مميصا%@هنا.@نشج@نيقال.خبرأبهئحطما@على

فكرأاتلكئحبتشيءحنىعنفلاتالي@تبتي
بيرلحملوهدعردرا@لخمر،سمبفيهت@صعلى@لاحل،ي@ياددالطلفافال

لهدفال@للا@لسب@،لوحاس@لاوهوئنرلبمجأسصفلمفاللرل
موص.

3صحتما

بختلفد@ملها،محرتها@ننرقسبهم،@لىعملتسزللبرحلوكقم

لاونتبسالاتز@خدفينالعبرأمعينظغل@@هك@تلئغتاليمرأنجا

لوقععصمور،رحاءقالنيانأصمى@ولىمىلكفتقالعرا،@هىمنترمقط

وجملمكجمليلفصما@حمرلموسىلقال@لمحر،@يفننر@مفلىه@لبة،حر@على

مى@لحرمحا@لصردمم@ر،لعصسا@لا@لا@نل@علمص

@ل@لفالبلبود،علمادعلىواوصقال
ر@مه،@اتلعا،@بلهمهملعلامي

بحلمافلاضي.عن@دساتك@سحا،،قرلهي@لىنغأ@تنلتميس.!له@فال

كنوأ@سللكطشبلنتتدضاجي
يريد@د@رأيخها@فوجدايضيفحافبوا@نلملها@شطساترية@مل@أنا@قال

لهدفالمافم@ا،@لبله@دقاليفغ@
بطعمولا،را@دد@@مظسامم.مرص

عبلانحدتشتا@لو@انتةحانطهم،@ىدلمتبمعرلا،فلرا@دو@صتصغعم

@ل@رسولففالصبرأاعيهتتطع3مايلبئسأنجكوينكبيفر@قمذاتال.يجرأ

لأ@مر@علياسيقصحتىفركارسص@الردعتا@-@-

@اوكد@وقرأمفيم،@@و@وكاد@كصأكادلمالر@سا@يقرا:عل@وكاد@هى
3=
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موسىقالوإذالال@
أمضيأو@لبحرينمجمعأبلغحتىأبرخلالفتاه.

سربأ.ابحرفيبيلهفاتخذحوتهمانابينهمامجمعبلغافلماحقبأ.

أرأيتقال:نصا.هذاسفرنامنلقينالقدغداعناتنا2ةلفتاهتالجاوزافلما

@ذكرهئنالشيطانإلاأيخانيهوماالحوتنسيتفإنيالصخرةإلىأويناإذ

أثلرهماعلىفارتذانبغماكنافلدقال:عجبأ.البحرفيسبيلهوأتخذ

مننرحمةأتل@عباثنامنعدافوجداقصصا.
منوعتناهعدنا

علما.لذتا

1زشدا.غئمتممائعلمنأنعلىأتجعكهلموسى:لهقال 0

6،..66الكه@:أ

الحلقةهذه
إلاكلهالقرآنفيئذكرلاالسلام-عليهموسى-سيرةس

الكهف.سررةفيموضعهافي

لاوالبحرين!)محمعبأنهإلايخهوقعتالديالمكانيحددلاوالقرآن

مصرفيوهوفلككانهلموسى،جاةصديهوفعتالذيالتلىيخيحدد

انقبلالخروج:بعدومتىمنها؟خروجهسعدأمإسرائيلببنيحروجهقبل

حيالهافوقعياإليهابهمذ@لعدمالمالحقدسة،الأرضبلىبهميذب

6ئبددينئفرفيىالتيه،فيفمابهملعدأمجبلىيى؟قومأفيهالأديدحلونلا

شئأالقرآديذكرلاكدلد
عن

ماهو؟منموسىلقيهالذيالصالحالصد

رسولأونبيهوملاسمه؟

صجحه،حاد@ي@ر@@رو@رصلم،@لنهري@حرحهعصا،سبةكلبأحدنلك

6@طر@لإحادحاد@@و@لصملمنرطعلىصحغ@@سا" 2 2
0

1و
0

2.

ثيوقد@رد(1)
@ن@-@ثص@رسولصمريرةصحى@بورفد@لخمرا1@ه@@لصحيحة@لأحات

@ا@@يصاس@لروةعلىحلىثمهحصرا،شميبساتد.ا
@اخضر@تفرتحنههي

3@حمدالحرحهليصاءيىلبالكلرصقهر@لف@ 1 2 / 3و@لشملىو*2،3 1 5،1

حانر@س
اده@صجحهء@@ي

2@و@لإحاد@ضرطملم.علىصحيح 2 ث@2

يخأكاداله@ث@لةندعهر@لحيوبأ،نأككهل@لل@@ملوتد@خل@

رقلإ/فا9ل
@لإحسانليحول@نية@طر@لانتسنر@لأقهال.ليسيمر@لحايى
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عبسابنعنكيرةرواياتوهناك
(1)

ونحنالقصة.هدهفيوغيره

على@لقرانفيلعرضهاانولعتقد@لقرآن.فيالقصةنصرصعدلقف

حكمةوالأسماعاوالزمادللمكانتحديدثونبه،عرصتالذيالنحو

نتملاه..القرآنيالنصعدنحنفنقف

@و@مضي@لبحرينمجمعأبلغخىأبرحلالماه:ميسىقال@ذ@ة

أنهاعلم-والله
القلزم،وبحرالرومبحرالبحرين:مجمع

منطقةفيالتقائهمامكانومجمعهماالأحمر.والبحرالأديضالبحر@ي

انهاوالتمساح.وبحيرةالئرة@البحير@
فيوالسوش@العقبةخليحيمجمع

كانتالمنطقةفهذهالأحمرالبحر
حروجهمبعدإسرائيلليتىيخمسرح

الإشلىةلهذهفنكتفيمحملةالقرآدتركهافقدوعلى@يمصر.من

اللام-عليهلموسى-كانأنهبعد-فيماالقصةسياقمنونفهم
هدت

فهوأمرا،@رائهامنيقصدكانوانهاعتزمها،التيهذهرحلتهمن

يكىومهماالحئ@قة،تكنمهماالبحري@مجمعبلوغعلىتصميمهيعلن

يعبرصوهوالوصول.فيينفقهالذيالزمن
القرآنحكاهبماالتصميمهدا

(2

س
@

صاح@في@لر@ريجضنسنج@و@لغنرسمونملىى@ههعلى،@
لفالموصة

@
بمرمو@لخصردلى@ى

ساقيعا
@@دعاهكعص،

@ا@للبحبا@لفالعلر،@ى
ا

ي@@لا،هئئم
@لل@وصسأل@لدىمرصص@محا@يوصاحي@ا@تملىيتقد

-@@ن@-رسرلمت@دتال.نجف@فيبقول-@@ل@رسولستدهلئفه،@لى

@ح@أ@ملمنحلممللهثمالرحل،حا-ي@ير@سر@نحملأسليمبماميصبنول
ما@ررد.@طرو@)ر3201(،اطر@لإحدسانفلم@لقم@توكارسمك؟،

عىعد@لكح@@لح@ي
@لقصةمله

لؤت@.لي

مصافالو@حدوعرلاتيرد@د
بليسارلحر@لروم@لمنرقبليساملىسسحر

يىمحمع@لؤطيكع@سدسوتال@لمعر@
طحةعد

للاد@تمىليلجعي

نحد@لق@يىونحى-@
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علىعاما.ثمانونوقيل:عام،قيل:والحفحقبأ،أمضي@رفوله:!من

النحديد.وجهعلىالمدةعنلاالتصميم،عنفهرتعببرحالأبة

سربا.@بحرفينسباحينهمافاتخذسبيلهبيفمافلمابلغامجمعأ

أرأيتقال:نصبامذاسفرنامنلقينالقدغداعناأتالماه.قالجاوزافلما

@ذكره@نالشيطانإلاأنايخهوماالحوتنسبتنيف@الصخرةإلىأوبنا@ذ

9عجا@بحرفيسبيلهوأتخذ 00.

سبيلهواتخاذه@حياعىوأنمريأ،كانالحوتهذاأنكذلكوالأرحح

بدليلموعده،بهمايعرفلموسى،ا@هاياتمنآيةكانسرباالبحرفي

فناهعجب
يعنيكانولوالبحر،@يسبيلهاتخافهمن

فيفغاصمنهسقطأنه

فيكارماالبحر
هذا

ويرجحعجب.
مفاجآتكلهاالرحلةأنالوجههدا

ها.ا@حدفهدهغيبية.

مرسىوأدرك
الصالع.عدهللقاءربهحددهالذيالموعدج@رأنه

ف@داه:وفتاههوأثرهعلىعادثمالصحرةعندهنالكوأنه

كاماذلدقال.أ
منعدافوجداتصصا.أثلرهماعلىفارتدانغ.

منرحمةأتيناهعادنا
منوعلناهعندنا

لدنا

عليهيطلعفلمربه.معوحدهموصسركاناللقاءلمحلكأدويدو

للقصة:التاليةالمشاهدفيالصالحوالعبدموسىينفردثمومىفتاه،

لهقالأ
زشدا؟،..غئمتمماتعلمنأنعلىأتبعدملموص:

منالراشدالعلمويطلبيجزم،ولايستفهملنبي،اللائقالأدببهذا

العالم.الصالحالجد

القريبالأسبابالواضحالثريالعلمهولي@الرجلعلمولكن

الذيبالقدرعليهافهأطلعهبالغبالعلم.منجاتهرإنماالنتئج،
لموم@أر@ث@االتيللحكمةأراثه،

الرجلعلىبالصبرلموسىطاقةفلا
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تصطدمتدظاهرهاحسبالتصرفاتهذهلأنرسولا.نبيأكانولووتصرفاته
اصراع@ما@إلو@بدسولا@لظاهرة،وبالأحكمالعقلي،بالمنطق

من

الجدبخئىلذلكالاستنكلى.تثيرعجيسةبقيتوالاالئجة،@لحكمة

م@سعلىالئدليالعلمأونيالديالصالح
صحبتهعلىبصبرآلا

ته:فاوتصر

بهتحطمالمعلىتصبروكيفصرا.معيتتطيعلنإنكتال:ة

7،..6لكهف:ا1ا؟،خير

وئقدمباللى،وششعبنوالطاعة،الصبرعلىميسويعزم
..(69الكهف:أ@مرا،لكئمصيولاصبراا@تهضاءإنسنجدنيفال:ة

الرحلة،بدءقبلصحبتهثرطلهويذكروبيانا،توكيداالرجلفيزيد

لهيك@حتىنصرفاتهمنشيءعنيستفسرولايسألفلايصبروهوأن
عن

9ذكرأنهلكئحدثخىضءعنتسألنيفلاتجعتنطفدنقال:

7الكهف:أ

كيبية:مفاجآت

حتىفانطلقالهما:إالأولالمشهدأممنحن@ناويرضى

كما..االكهف:أخرتها(ركبا@لسمنة@ذا

يجيءتماللجة.وسطفيوهمركابا،معهماوتحملتحملهماسفينة

السفينةفيخرقالصالعالعبدهذا

قوركابهاالسفينةئعرضالفعلةهذههنا@نالأمرظاهر@ن

هذا@لئر؟.علىالرجليقدمفلمافاالثر،هداإلىبهموتؤدي

لقد
موصنسي

هذا@لتصرف@م@صاحبه،وماقالههوتالهما
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لهئبررلاالذيالعجيب
يتصورقدوالإنسانالعقلي!المنطقنظرفي

المعنىلهذاالعمليبالتطبيقيصطدمعدماولكنهالمحرد،الكليالمعنى

النظري.التصورعيروقعألهيستشعرمهالواقعيو@لن@رذج

ذاهووهاالمجرد.اقصورغيرآخرطعمذ@تالعمليةفالتجربة
موسى

ئةالذي
ناعتزمخبرأ،بهئحطلمماعلىصبرايستطيعلاانهبلىقبلمن

يصطدمذاهوهاالثر@وقبلالوعدوبذلبالمشيئةو@ستعان@لصبر

ئستنكرا.فيندفعالرجلهذالتصرفاتالعمليةبالنجربة

تصرفاتهيظهرسكمااندفاعية،انفعاليةطبيعةم@سىطبيعةإننعم

معيقتتلرآهالذيالمصريالرجلوكزأنفذ@ثواركلفي

فيفقتلهالإصرائيلي
اندفاعة

معتذرامستغفراربهبلىأنبئماندفاعاته.من

بالآخرهئماخر،مصريمعيقتنلالإسرانيليورأىالنانياليومكانا@حنى@

مرة

ميموسىطبيعةإن
فعلةبصبرعلىلمثمومنالطبيعةهذه

الطبيعةولكنغرابتها.أمامقطعهالديلوعدهالوفاءيستطعولمالرجل

التصورغيروطعمأوقعأالعمليةللتجربةتجدأنهافيتلتقيكلهاالبثرية

وجربتهاذاقتهااإلا@ضإثواكهاحقالأمورتدركولاالنظري.

ومن
هنا

لقدأهلها؟لتغرق@خرقتها)قال:ئستنكرا:موسىاندفع

..(71الكهف:أ)مرأ@شيئأجئت

البداية:منذقالهقدكانبماالصالحالعبدئدكرهولطفصبروفي

..(72ةالكهفأصبرا؟9معيتشطيعلنإنكأقل:ئلم)قال:

يرهقهولاغذرهيقبلأنالرجلإلىويطلببنسيانه،موسىويعتذر

أ@ريمنترهقنيولانتبماتؤ@خذنيلا)قال.والتذكير:بالمر@جعة
.(73لكهف:اأعسرأ@
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حتىفانطلقا.الثني.أالمئهدفنجدلا@ماماعتذ@ره،الرجلويقبل

فقلهكلامالقيا@ؤا
..(74الكهف:أ0،0

قتلفهدهليها؟منغرقو@حنمالسمةخرقالأللىكانتلافا

موسى@نيستطعلمكبيرة@طيعةوهيعمدلائحرد@خمالقتل@مس

بغيرزكيةنفااقتلت)قال:لؤعده:نذكرهمنالرعمعلىعليهايصبر

..(74الكهف:أئكرأ،شاجئتلقدنف@؟

ليناسيأفليى
هذاينكرأنقاصدقاصد.ولكهلأغا*ولاالمرةهذه

ى.برنظرهفيوالغلامأسبابا؟لهيتأولولاوقوعهعلىيصبرلاالديالنكر

علىمفاخذايكونحتىالحلميبلغلمبلالقتل،مايوجبيرتكتلم
يصدرما

الذيووعدهفرطالذيشرطهإلىالصالحالعبديرثهأخرىومرة

التجربة:بعدتصدقهوالتجربةمرة.أوللهقالبماويذكرهوعد،

7ةالكهفأصبرا،معيتتطيعلنإنكلك.أقل@لمقال:@

يعينالمرةهذهوفي
علىأدتلك@؟لكأقل)ئلمله.قالانه

الرط.وفبلتالصحبةوطبتتفتنعفلموالتحدي@.التعيين

خالفأنهويجدنفسه،إلىموسىويعود
ونسيمرتين،وعدهعن

ويجعلهاالطريق،نمسهعلىويقطعفيدفعوالتفكير.التدكيربعدبهتعهدما

قدتصعبنيفلابعدهاشيءعنسألتدإنقال:@مامه:أفرصةاخر

..(76الكهف:أ9عذرألدنيمنبلغت

فال@طسعه،@ث@ياء@لاثكر@ح@اس@لا-@@ث@لرصكادفالكب،سأفيعى(1)

فات
@لاعب،@ل@خ@@لر@احهلرافرء@موص،وعلىعليا@ل@لرح@ةيرم

نصابي،فلابدماشي.عنصاتكث@نقال:ولكنه
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الثالث:المشهد@ممنحنفإفاالسياقوينطلق

ئضئفوهمانأبيا@نأهلها@سنطعماقربةأهلأتيا@ذاحقنانطلقا.أ

كث@.الكهف:أنأتامه،ينقضيريد@نجدارافيهافوجدا

ولاجائعا،ئطعمونلابخلاء،أهلهاقريةفيوهماجائعان،إنهما

مائلاجد@رايجد@نثمضيفا.يتضيفون
يهم

ينقض.@ن

أنبربدفيقول:أكالأحياء@ر@دةحياةالجد@رعلىيخلعوالتعبير

مقابل!!!.دون@لجداربلقامةنفهيغلالغربالرجلفإذا"ينقض

أنالرجلهذايدفعما@لذيالموقف.فيبالتناقضموسىسثعروهنا

نفسهيجهد
أهلها@لطعالهمايقدملمقريةفيبالانقماضيهمجد@راويقجم

أ
@جراعليهيطبأنمنأفلا@قليستضيفوهما؟أنأبواوقدجائعان،وهما

7،.7الكهف:أ@جرا!اعليهلاتخذتصئتلو@ال:فه؟يأكلان

هيوكنت
بينهللصحبةيعدولمعذر،منلموصيعدفلم@لفاصلة.

مجال.الرجلوبين

عليهظعت@لممابتأويلسأنبنكوبيك.بينيفر@قهذاةقالأ

كأ.8ةالكهفأصبرا،

قصةعنالدويالحسنأبوالأسناذيقول
رحلتهوتبدأ"هذه:موسى

اللهآتاهالذيالرجلمع
من

منوعئمهرحمةعنده
علمهفيصطدمعلمالدنه

@لذيالاتجاهوهوواتجاهه-صرأيهحكمهويتعلىضالراهة،بالحقيقةوفهمه

يخرقالخضرإن:@مر@ثلاثيجهله،الذيالأمرواقعمعالظامر-يقرره

يكافىءالخضرولكننول،غيرمنصاحبهاوأركبهماحملنهماالتيالسفينة
اليلدعين،ركابهاكرقفيلموسى-يظهركانماعلىوشبب-بضدهايده

يقيمذلك،منوبالعك@ىأبو@ه،يسيءولماليهماييءلمزكياكلاماويقتل
يضئفهصالمقريةفيوذلكيتقاضاهاكير@جرةصينقضأنيريدجدارا
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موسىفينثيرالحصرمنغريبةنصرفككلهاهذهيعرفواولمأملها

منكانلقدمرة،بعدمرةوالسؤالالإنكلرعلىوتحملهوالدثة@الاستغر@

حقمنكادوقدعليهاويحرصبهايحتفطأنحملتهمااليالسفينةحق

أنالمعروتإليهماأسدىالذي@لسفينةصاحب
يخصح

لهويعرفله

كانوقدويحرس،ئحبأنالوسيمالزيرالغلامحقمنكانوقدالفضل،

بفضولوشحماأهلهاعليهماوقسىوجفتهمالهماتنكرتالتيالقريةحقمن

ولكنأمهالهم،علىئحرصولاإليهمئحسنلاأنولىو@دهمطعامهم

حميعفيويتخذالمتظر،المعروفالمعقول،يعاك@الخضر
القضاياهذه

يملكرلاالذوقيسيغهولاالمنطقيؤيدهولاالعقللايقرهموقفااللاث

موسى
نفسه-

التصرفاتهده@مامالمرسل-والنبيالغيورالمؤمنوهو

جئت@لقدويقول:و@تاؤل،الإنكلىإلىويسرعوعدهفينسىالغريقي

.10شانكراأ.

طلدوبكبينيفر@قهذا@قال:@لرحلةهذهوانتهت

..9صبراعليهتستطعلمماتأويل

ظهرت:إذاالحقائقأعجبما

مفاجقت@مام@لقرآن-صياقنتبعالذينونحىموص-كانهنا@@لى

صنعرتلانحنبلموسى.كموقفمنهاوموقفناسرا.لهانعلملامتوالة

هو
باسمه،القرآنئبئنافلمالعجيبة،التصرفاتتلكبتصرتالذيهذا

يمثلأنبه@ير@)لمااسمه؟قيمةومابنا.يحيطالذيالغامضللجوتكملة

المقدماتعلىالقريةالنتئجنرتبلاالتيالعليا،الإلهية@لحكمة

ذكرلعدمالمحدوثة.الجنتراهالابعيدةأغراصإلىتهدفبلالمنظورة،

لتنحكمالغبببةالقوى@نئمثلها.التيالمعنويةالثسخميمامعيتفق@سمه

نئأتها.فذ@لقصةفي
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فاهوفها
فيفيمضيالموعود.الرجلهذابلقىأنيريدموسى

فيجدليعولمحا.نسيهوكأنماالصخرة،عدغداعمماينسىفتاهولكنطريفمه

ترثممالمولووجهتهما،فيسارالويف@همالقاؤهوكانهناك.الرجلمذا

@سموكذلكمجهول،غامضالجركلى..@كرةالصخرةإلىالأقدار

القرآن.سياقفيالمجهولالغامضالرحل

فييعملونلمسحينفكفتالسفينة@ماالتجلي:أفيالسريأخذثم

غصبا!سفينةكليأخذملكور@م@وكانئميها،أنفأردتابحر،

9،..7الكهف؟أ

غصبا.الظالمالملكذلكيأخذهاأنمنالسفينةنجتالعيبلبهذا

لولهاالغيبيكمهالذيالكيرللضرراتقاءأصابهاالديالصغيرالضرروكان

سلامتها.علىبقيت

وكفرا.طغيانايرهفهماأنفخنسينامفمنينأبواهفكانالغلاموئماأ

8،0الكهف:أرحمأأو@قربزكاةمنهخيراربهمايدلهمالذفردنا

قدالقتل،يستحقأنهومظهرهحاضرهدييدولاالذيالغلامفهذا

طغ،كافرطبيعتهفيهوفإذاالصالح،للعبدحفيقتهعنالغيبسترك@

فلووتحققأ..بريزاالزمنعلىوتزيدوالطغيان،الكفربذ@رنفسهفيتكمن

@نلهحبهمابدافعوقادهماوطغيانه،بكفرهالمؤمنينوالديهلأرمقعلثى

الغلامهذاقتلبلىالصالععبده@ر@ثةووجهاللهفأرادطريقه.فييتبعاه

ولىحممنه،خيراخلفاافهيبدلهماوأنطاغية،كافرةطبيعةيحملالذي
بو@لديه.

الظاهرإلالهكانلماالظاهر،الثريالعلمإلىموكولاالأمركانولو

يستحقمابعديرتكبلموهوسلطان،منعليهلهكانولماالغلام،أمرمن
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غيبهسش@ءعلىعاده@نيطلعهولمناللهلجروليىالقتلعليه

العلمهذاعلىيرتبانولاالنلسمنلفردالمغيبةالطبيعةعلىيحكمأن
علىالقئمالكامرولكنهالريعة.بهتأحذالذيالظاهرحكميخرحكما
البعيد.بالغيبعلمه

كزتحنهوكانالمدبنة،فييتيمينلغلامبنفكانالجداروأماأ

ويتخرجاأئدهمايبلغائنربكفؤادصالحأ،أبوهماوكانلهما،

تسطعلمماتأويلذلكأمري.عنفعتهوماربكمنرحمةكنزهما،
..(82الكهف:أصبرا@علبه

ئحراعليهيطلبولمإقامه،فينفسهالرجلأتبالذيالجدارفهذا

تحتهيخبىءكانيضيمهنهما-لاالقريةوأهلجائعانوهماالقرية-أهلمن

تركولوالمدينة.ليضعيفي@يتيميىلغلامينمالأصراعهويغيبكنزأ،

منلظهرينقضالجدار
عنه.يدفعاأنالصعيرانيمتطعفلمالكنزتحته

وضعفهما،طفولتهمافيسصلاحهاثهنفعهماصالحأ@قدأبوهماكانولما

حمايته.علىانقاصوهماكنزهماوششخرجاعوث@ما،ويثتديكبراأنفأراد

صالإحالةالخضرلاويوخلالدوي:الحمنألواثشاذيقول
أسئلة

فيويمضيواقناعه،موسى
تهيحتىوألاةتف@ةخطه

إلى@لرحلةهذه

عنالفاعفيكفالمقدرةغايتها
موضعكتالياللاثالقضاباهده

مرةالقرآد-فيالقصةهذهيقرأسكلومنموسى-من@واستغر@ث@ة

وأنهاللائة،تصرفاتهفيحكيمامحسنامصيباكانالخضرأنفيتجلىواحدة

أحسنوقدإساعة،موصعفيمحسحاولاإحسانموضعفيمسيئايكنلم

ملك@راءهاكانفقدالاغتصاب،منحفظهابخرقها@ذالسفينةصاحبإلى

بحالهعلىبذلثفكالأهغصبا،سليمة-صالحةسفينة-كليأخذ

لهما،فتنةالغلامهذاكانإدبقتلهالغلامأبويالىأحسنوقدومعروفه،

بكاءسالضلساعةبكاءأنفر@ىوكمرا،طغيانايرهقهماأنيخشىكان
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الدينعنعوضولاعخ@،عنهالغلام@ر@ى@نالحياة،وبعدالحياةطول

وكانصالحيننأب@@منليتيمينكانلأنهوأقامهالجدارأصلحوقدوالعافبة.

واختطفههذا@لكنى@لدفينلانكشفالجدارهذاوانقصتهدملوكنزتحته

أنظهروهكذارصيد،ولامالغيرمنالغلامانوبقيوالاهبون،الر@ق

أولاديضيعأنيردلماللهوأنالمماتوبعدالحياةفيينفعالعملصلاح

لا@ل@هفإنالصالح،إالرجليصيعفكيفالصالعالرجل
@جريضيع

1أهيد:9@لمحشين عمللا@ضيعإنيربهملهمناستجاب5(.،1

1عمران:آلأأثى،أوذكرمنمنكمعامل الصالحةالبذصروإن9

نتيجتها..تظهرالفاسدةالبذورأنكماتظهر@تيجتها

الشفةأبعدوماظهرت!@فاالحقائقأعجبما
والحقيقة،الصورةبين

أكثروماالكون،هذاأغمضوماالحيافهذهأعقدوماوالباط@،والظامر

ديالإنسانوما@جرأالحياة،ألغاز
@وصلعلما،شيءبكل@حاطأنهادعائه

فيالرشادوسبيل@الصو@عنالخضرأبعدماقفية!كلفيالحقيقةإلى

ر!.الأموعماتفيلىشدهوماإليهبهأقروماالأمور؟أوائل

بكلوتهجمجديدبكلنطلعلاتزالالحياةهذهاننحققلقد

ذيكلوفوقالأخير،الحدإلىيةلمالثريالعلمأنوتحققغريب،

"علم

ونمضي
فعلتهوماربكمنرحمةغايتها:إإلىالغيبيةالرحلةهذه

2،..8الكهف:أصبراأعليهتسطعلمماتأويئذلك@هريعن

هذااقتضتالتياللهرحمةفهيالأمر.منيدهالرجلينفضثم

وفيماالمسألةهذهفيالغيبعلىأطلعهفقدأمره.لااكأمروهوالتصرت.

كااكا-@لمحلد@لساص:.@صلة(1)
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منرحمةغببهأمنعليهما@طلعهوفقفيهاالتصرتإلىووخههتبلها،

فعلتهوماربك
عن

انكشفكماالتصرف،فلكحكمةعنالسترينكثمففالآن
عن

منإلاأحدأعليهيطلعلاالذياللهكيب

الشاقمنالرحليختفيالمرفوعوالترالمكئوفالسرلمحثةوفي

كماالمجهولفيمضىلقدبدا.كما
تمثلفالقصةالمحهول.منخرج

تكشفلاالحكمةوهذهالكبرى.الحكمة
تبقىئمبمقدار.إلانفسهاعن

الأشار.يراءال@علمفيمغيبة

حدثكليكونلحيصخاصترتيبوفقالقصةفيث@الحو@تسير

حسبويتوقصوين@وويكتملالمناشمعالوقتفييوجدأنهكمامكانه،في

بران

أن
عليهترتبمماالصحرة،عدالنوميدركهماوصاحبهموس

ومممكتلهم،منالحوتخروج
أمروهوالسحر،فيوسقوطهلعرون،لا

نجدهمحيثالقصة،لنيةفيبعدهماله
يدركهمولبةيوماساراأن@د

موسى:فيقولالطعام،إلىوحاجتهمبالجوعويحسونالتعب
غداعناتنا21

موسىصبيتذكروهنا..(62الكهف:أنصبأأهذاسفرنامنلقينالقد

أنه
منهمليتتىذلثيحصلادلدلاوكانالصخرة،عدالحوتنسي

وليبدألدنه،منال@هعلمهالديبالرجليخهليلتقاالمكان؟إلىالرجوع

موسى
الله.عنمهممامنهليهاينعلمرحلةمعه

الموقففلكوالدرس،العبرةيحملموقففيالنبيالفصةوتعرض

سوىالموقفهذافليمى)1(،العلم@ذعىحينموسىفيهاللهعاتبالذي

عليهموسى-شخصيةمنجانبتعرضكماوتربوي،تعليميدرس

من@لسلام-
وسالطغحدة

السلام-عليهم@سى-فرىالانمعال..عة
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بهايقممثيرة@فعالمنيرىماعلىصرايطيقلاالغضب،سريعمتعجلا،

الرحلة.ط@الالخضر

بماالخضرفيوصفوموضعها،الشخصيةمركزإبرازالقصةفيونجد

مكاتهيحدد
."منكهو@كللمالبحرينبمجمععبدأليبنالعلمإفي

فيلالحدثصلةلهالحوتوهرحيياليةشخصيةالقصةفيونرى

الثمخصياتبقيةوأماوالخضر،موسىبالف@ةالرئيستانالئحخصيتان@جتمح

أهلو@الغلام!"و"السفينةأصحاب"ونون!لنيوشع"وإسرائل!بني"من

@ثوارذ@تثنريةشخصياتفكلهاالعصفور"9والحولته"وكذلك@القرية

أوالسامعنظرفيتبدوبحيثمألوفة،غير@حداثاالقصةونعرض

يريدالذيللجدارو)قاقهللغلام،وقتلهللسفينة،حرقهمنغريبة،القارع@

كانولذلكواستغرابه،مرصعجبمثار@الأحد@هذهوكفتي@قض،أن

كلفي

ديالحوارويبرز
حمارية،مقاطعخمسةعلىتحتويحيثالقصة

شاقفييأتيوهوالقمة،نجاءفيالحيويوالجانبالمهمالفصرتشكل

كاملةويجعلهاالشخصية،رسمويساعد@يطيعية،صورةفيالعرض

محسىنفسيةيعكم@فهووأحاسي@،وعهاطفثم@رمنتحملبماالوضوح

والانفعال.الغضبفيوسرعةحادمننسعليهتنطويوماالسلام-عليه-

كذلك
فيجديدةمواقفإلىو@نعهالحدثتطرإلىالحواريمعى

خط
فيالحدثيعمقأنلعدوفلكالمهاية،إلىتصلأرإلىالقصةسير

تثرمنالإنسانيةالنفسعليهتنطويوماالمواق@ويرسمالمتقي،نض
نفعال.وا

اثهأنالقصةوترشد
كلفوقوألهالخبير،العليمالعليم،الواسعهو
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الذيال@ملعلمهوفقبحكمته،الأمريدبرهو@لذيواللهعلمفي

منصراعحاعمالهميكشفلاالأستار،صراءالواقفينالبئر،كهيقصر

بمقد@رإلاالأسرار

شيءعلىيطلعلاالغيبهذاعلموحدهفللهلد،كلهالبو@مر
يملكلالذلكيثاء..الذيالرقتفيلاء،الذيبالقدرشاععمنإلامنه

الخيرجلببهيريدونالأمريفعلونفقدضرأ..ولالفعالأنفسهمالعباد

بهبريدونالأمريفعلونوقدلهم.الضرهيتكونعافبتهولكنلألفسهم،

خيروهوشاتكرهواوعى@نالضر:إهيعاقبتهولكنعنهم،الضررفع

2البفرة:أ"لكمشروهوضيئاتحبواوعسى@نلكم، 1.،6

يقول:الذيوالثاعر

ألا
المذاهببعدوالغاياتأبرومنمذهبي!قبلغيتييرينيمن

(2)

الإنسانيعلمومهماالمجهرل.الغيبأممالبشريةمهق@يملإنما

الغبسنروأمامالموصد،الغببا@أممموقفهنف@يتعلم،ومهما

الغبعالم@م@المحجولةبئريتهئذكرهسيظلالمسدل،

الإسلاميإالتصورمقومات"منالغيبحقيقةأنفلك
لأدهاالأساسية،(3)

الرئيسيةالإي@ان@أ"قو@حدومنالأساسية،الإسلابةالعقبدةمقوماتمن

الكونديبالنظرنعلمإننا"ةالموثوديالأعلىأبوالأساذيقول

فيو@لتفكر
أنهالمنسجمنظامه

هذالمعملالموجديكونأناللازممن

العلمفيالكمالبالغأوجو@أالمتعدثة،لثزونهوالمدبرالكبيرالكون

2ي@للبتفي@لقمص(1) 22،ول5،6 9،42 9،93 1 1@314.

@لىرميلاسقصيذس(2)
لابحل@ها@لا@لغيبمفغثرضلهتحالىعدتيرقرله@للع@لرهليماجاءبر@حع(3)

ليمر(
1عى@لقرآدطحل 1 13-1 1 @ل@لخصانصك@شومعير@حعكما2،1

ري

لفبوض@طنمي@لإسحبم
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و@منيرغباتناعنغافلأيكونأنألبتةالمستحيلومنوالخبرة،والحكمة

منوخيالاتنابأحاسيسناجاهلأاويخا،قد@وجدهانفوسناص
لىدعناقد

و@لقىخلقهقدقنبموتهوالديهؤؤجع@لطفلأنمكيفيةيعلملاأنه@ر)ياها،

هذا-بكلعلمهعلىشاء،@ؤاولكنهوالديه،قلوبفيحبه
نه@وسعومن

بها،علمهعلى@حاسيسنايبتليأنرضي@ؤابموته،والديهيتيأرعلمأ-

عدمعلىوأمانياآمالنايحققأنأبى@@نا
قدماكلانفلنعلمعنها،غفلة

ممنكانفعل،
وأنهبحقنا،نهأفضلشيءعلمهفيكانولاعهمدوحةلا

يفضلأنئظنأنيجوزولاالحكيم،العليملأنهمنميبدلالاختلىهكانلو

المصلحة.شيءفيهعلىفيهشيئالامصلحة

مانعر@لاأننا@مر@ولا
في

أفعاله
لانظرنالأنوالحكمالأسرارمن

@لمنلسباللازمموشيء@ينعلمانعليناالمتعذرومنكله،بالكونيحيط

ولأي

اثهبحكمةصحيحا@كلتقاثاالإجمال@الوجهعلىاعتقدنا

أنآفةكلنزولعنداليقينعلمفسنعلمشيء،بكلوخبرتهوعلمهوجلعز

اللهحكمة
الآفةهذهوتكونبنا،لنزولهامقتضيةنكونأنبدلاالتيهي

هي

ونرضلمشيئتهنستلمأنبدلافإذنعلمه،فيلأححالناالمناشة

بمرضا

هيبالتفكرنعلمهاأخرى
ويدبرالكوننظاميس@رالذياللهأن

أفعاله،منشرأنر@هتدماكلوأندائما،الكليالجرعيهنصبشؤونه،

حقيقةفيهووماوالآحادالأفر@دإلىنشتهباعتبلىالاشرإنهيقالأنيجوزلا

وأنهالكلي،@لخيرلحصوللازمةوسيلةوقوعهوأنالكلي،للخيرإلاالأمر

لهكانلمابدونه،الكليالخيرحصولوأمكنلازمأيكنلملو
فيوجود

الحاضر.النظامكيرنظامالأفعالهولاختلىالخبيرالعليم@لثهأفعال

منفيناماكلعلىونظامه،الكونفي@لنظرنمعنعندماكذلكونعلم
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منأحسننظاملهليصلحكانماالكونهذاأنوالعجز،الضعفمكامن

أثرفيهيكونلااخرنظاملهئقترحانالإمكانفيلي@وأنهالحاضر،نظد"

بذاللكونالحاضر@لنظامأنالحقبلالشية،ولاالجزئة@لئر@رمنلنوع

لأنهوجودهاشرمنأكرشراالعد@مهابكونأنبدفلاالر@ر،فيهانعدمت

و@حد.جزئيخيرلأجل@الخير@منكثيرظهورثونسيحول

ويخافهالإنسانمنهيفرالذيوهوالموت،المثال-شيلعلىتأئل-

الحياةطريقسلركعليهميتيرأفر@د@لبثرمنكمآخر،شيءكلمنأكثر

بموت

عددعلىالحياةببئضيقأنالاالأبدإلىئعفر@حدلأنمعنى

هيفإنماحيرأالأبدالىحياتهكفتلافامنهم.كبير
لافقطلذاتهكذلد

منوعلى@لعك@للخير@لكلي.
فهو@ل@شلةلذاتهشراكان)نموتهأنفلك

للخير@لكلى،بالنبة@ماالخير@لجزئي.منكثيرلحصرل@لوجدة@لمحتومة

نظامفيالاخح@منشيئائحدثلالأنهالفردهدابموتنقص@ييقعفلا
ا

@باثفر@يحلماكلأنالفالهذاعلىبال@ياستعرتأن

من

منالجرلحصولووسيلةناجةمنثرهووالآفات،والنكباتالمصائب

التأملمنبقليلندركفأحيالأوفوعه.منالكليللخيربدولا@خرى،ناحية

نحسبهكناشيئأأنبالتجربةأخرىلنا@حياناويثتللخير،وسيلةكحنهجهة

جهةندركلم@فاعليا،يبفالذيللخير.سببأ@لحفيقةفيكانشرا

اخيرإلايفعللاافهبأنالإجمالى؟الجهعلىنؤمن،أنما،شرفي@لخير

فيالسرسواء@صكناالمقديرلقدرهسشسلم@نفيإلالناخيرلاوأنه
أوفعله

ندركهألم

اللهفرحمة
ومارئكمنرحمةالإنسانأبمقدصرتتصرف@تيهي

ك@3لاسلحلد@@للد-@سجلةفي:@نانو@ر@قصو(1)
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2،..8الكهف:أصبرا،عليهتسطعلمماتأويلذلكأمريعنفعلته

عليهاوتثقبالنفم@الكروبتحيطفعندماحكمة،الغيب@راء@ن

بفتحالأمرر
منهاتهبنافذةالأمر.حقيقةعلىمنهاليطلللمؤمننالذةدثه@

وهوشيناتحبواوعسى@نلكم،خيروهوشيئأنكرهواعسى@نريخةأريح

2البقرة:أتعلمون!لاوأشمبعلمدةو@لكم.شر 16.0 يدريمنإنه0

شرا.المحبوب@هراءالمكروهصراءفلعل

هوالمستورقاالعواقبعلىالئطلع@لبعيدفبالغاياتالعليم)ن

النافذةهذه@نالحقيقة..منشيئا@لناسيعلملاجثوحده.يعلم@لذي

ةالخيرأنفسيقنلاموالاست@@لسلامحقيقةالمؤمنةالنفسفيتسكبالربانية

اله.فيما@ختاره

قصةفلنوبعد
ومغزى،روحمنعليهوماتئشملو@لخضرإصوسى

الإنسان،فهمهاالتيهيالحياةأنعلىئلح@لذيالتفكير@لماثينتحذى

الاالحقيقةليستوأنعلما،به@حاطالذيهوالكونهذاوعلى@ن

الإنسانوأنالحكم،عليهابصحالنييرالظواهروأنللعيون،نتراسما

اكتملفقدالتشريع،حقويخولهذا@لعالم،@د@رةإلهتندأنيستحق

الكون.وحقئقالعلموأعماقالحقيفةأغيارالىوبلغوثر@مة،وعلماعقلا

@لحضارةفاتوفدالأسلس،هذاعلى@لمادبةالفلسفاتقامتلقد

هذاتنقضوالخضرموسىوقصةوالعقيدفالتفكيرهذاعلىالعصرية

وتهدمالأساس
تريل@ذلكلموسى:الخصربقولالقصةوتنتهيالبناءهذا

هوالقرآناصطلاحفيو@لت@يل2،..8الكهف:أصبراأعليهتطعلمما

@لحقيقة،لهتتجلىحتىويخطىءوئنكرالإنسانيتعجلوهكذا)1(،@لحقيقة

التأودلإليو

ييةلالنالاخلاصسورةتفسيرر@جع(1)

كا.2@لمجلد@لاسد،@لدي-يا(
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@لقرانيقعالقصةمن@لموحية@لتأملاتهذهنغادرأنقبلأنناعلى

رالتصووفيالإسلاية،@لعقيدةفي)@لغيب!طبيعةعنكلمةنقول@نينبغي

الإسلاية.العقليةوفيالإسلامي،

@لتيالإسلاميةللعقيدةاثسميالمصدروهوالكريم-@لقرآن@ن

للغيبعالماهناكيقرر@نالإسلامية-و@لعقليةتئىء@لتصور@لإسلامي

معهبتعاملماكلولبىغيبا،بالإنسانيحبطماكلفليىللشهالة.وعالما

مجهولا..الكونقوىمن

منهايعرت@نالإنسان@ه"يملدالكون؟لهذاثاتجةشتافالك@ن

حبله،اللازمالقدر
فيبالخلافةللقيامحاجته،وبطاتته

هذه

الكونية.السننمنالقدرهذامعرفةعلىالقدرةافىأودعهوقدالأرض.

وتعميربالخلافة،للنهوض@لسننهذهوفقالكونقوىتخيروعلى

وطاقاتها.و@رزاقهابأفوانهاوالانتفح@لحيافونرقيةالأرض،

الطليقة؟اللهثيئةعمرمها-فيالثاتجة-السننهذهجفبوالى

هذهئنفذالذيالمحهقدروهناكعملها.منكفتدانالسننهذهنقيدهالا

علىالمسيطرهوفالقدربحتة،آليةليستفهيفيها.تنفذمرةكلفيالنن

ومذا@لقدرإياها.ا@هأودعهاالتيالسنةوفقجرت@)نفيها؟حركةكل

علم@حدلايعلمهغيبإ،"فيهاتنفذمرةكلفيالسننهذهئنفذالذي

ومذاالاحتمالاتأ..و"الظنونهوالاساليهيصلماو@قصىيقين؟

أيضأ.الثري@لعلمبهيعترتما

فيالإنانكيانفيلتتم@لعملياتمنالملايينملايين@@ن
اللحظة

ملايينومثلهاكيانه!فيتجريوهي@ليه،بالمياسغباوكلهااالو@حدة؟

يعلمها!-لاوموح@ه؟منالكونفيتتم@لتيالعملياتملايين

وحاضر@لكون.وحاضره@لكون.وماضيبماضيهليحيط@لغيب@@ن
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يحرفالتيالثابتة،الشنوجودمعوفلكالكون..ومستقبلومستقبله

الخلافة.بعبالنهوضفيمنظماعلمياانتفاعابهاوينتفعبعضها،

علمولامنهرغبةغيرعلىهذا@لعالمليجيء@لى"الإنسانلانإ

عنليذهبو)نهقدومه!بم@د
بمحدعلمولامنهرنجةغيرعلىالعالمهذا

ئغئرلنهذافإنومهحاعرت،ومهماتعلمشيءكلوكذلكرحيله!

من
شيثا!.الواقعهذا

)العلميةاهي@لغيبيةا"لأن"،علمية)غيبيةعقليةالإسلايةالعقليةإن

يتحالم@لتي"@لجهلية"فهوللغيبالتنكر@هاوالو@قع.."العلم"بث@هادة

الجهالة!.بهذهوهمأصحابها

بينلتجصعالإسلاميةالعقيدةلان
@لذي@لمكنونبالغيبالاعتقاد

تمكنو@لتيتتبدل،لا@لتيبالسننالاعتقادوبيناذ!الامفاتحهيعلملا

علىمعهاوالتعملالأرض،فيالإنسانلحياةمنها@للازمةالجمابمعرفة

يفوتهولامجاله،فيالبشريلاالعلمأالمسلميفوتفلائابتة..قو@كلد

ويرالو@قعة،الحقيقة@ثر@ككذلك
@حدأ،عليهدثه@يطلعلاغيباهنالكأن

بناء.الذيبالقدرش@ثامنالا

مرتبةفيتجيزالفرثا"يجتازهاالتيالعتبةهوبالغيبوالإيمان

الذي@لإنسان@همرتبة!@لىحياسه،تدركهماإلايدركلاالذيالحيوان!أ

منوأشملأكرالوجودأنيدرك
تدركهالذيالصغبر@لمحدوالحيزفلك

هيالتيالأجهزةأوالحر@س-
وهيللحو@س-امتد@د

فياثثربعيدةنقلة

القوىولحقيقةالذاتي،وجودهولحقيقةكله،@لجودلحقيقةالإنسانتصور

منالكونصراءومابالكون،@حساسهوفيالرجو.هذاكيانفي@لمنطلقة

يعيثىمنفليمىالأرض.علىحياتهفيالأثربعيدةأنهاكماوتدبير.قدرة

@لكير@لذي@لكونفيبعينىكمنحماسهندركهالذيالصغبرالحيزفي

و@ح@افه؟أ@ائهفييحامحاته@@أصد@ويتلفىوبصير@!بدبهتهتدركه
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عمرهفيوعهيدركهماكل@نوالمكانالزمانفي@وسعمداهأنوشعر

منأكبرحقيقةوخافيه..ظاهره@راءوانالمحدو@القصير

@الذ@حقيقةوجعه..وجه@امنواستمدعها،صدرالتيهيالكون،

العفرل.بهاتحبطولاالأبصار،تدركهالاالنيالإلهية

عالمعنالإنسانارتقاءفيالطريقمفرقهوبالغيبالإيمانكانلقد
كلفيالماديينكجماعةالزمان-مذافيالماديي@جماعةولكنالبهيمة.

الذيالبهيمة،عالم@لىالقهقرى.بالإنسانيع@واأنيريدونزمان-
النيالنكسةوهو!@نقدمية"هذاوشسمونالمحسوس!لغيرفيهوجيدلا

يؤمنونالذينصفة:إهيالمميزةصفتهمفجعلإياها.المخنيىافىوقى

للمشكسينو@لنكةنعمائه؟علىو@لحمددئه3،..أ@لبقرة:بالغيب

وا

عنكذلكيتحدثون"العلميةو"@الغيبيةعنإيتحدئون

الزمانهذافي"العلمو"مستيقن!المستقبلكلكأنالتلىيخية!الحتمية"

.!"حتميات"هاكوليست"@حتمالات"فاك@نيقول:

نجؤ@تأينولكنبالحتمياتإ!"المننبنينمنملىك@كانولقد

اليوم!.ملىكم@

الرقيقمةبلحمكهانتيجةانجترا،فيالثيحيةقيامبحتميةتنبألقد

آخر..جففيالعماليوالفقرجانبفي@لر@سماليةقمةثمومنالصنم@ي

و@لصينروسيافيصناعيا..تخلفاأكر@لشعوبفيتقومف@ؤا@لثيوعية

تقمولابليها..وما
الراقية!.البلاد@لصناعةفيقط

@لرأسمال@العال@بينالحرببحتميةستالينوبعدهلينينتنأولقد

يمىماكانفيسقطتقدالشيوعيةذيهيوها@ثيرعي..و@لعالم

وانظمتهاالثيوعيةأعلامتنكستكماذلا،أشلاؤهوتسثرتالسوفيتيالاتحاد
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الغربمساعد@تمسنجديةجانعةتلهثروسياوانطلقتالرقية،أ@ربامن

معطويلانمضي
جديةتستحقلافهيالتنبؤلة!"الحتمياتهذهإ

النظر@لبها!.بالاولى@والمناننة

ماعداهاوكلالغب،حقيقةهيمستيقنةو@حدةحقيقةهناك)ن

وقوعميو@حدةحتميةمنالك@ن@حتمالات..
ما

بهويجرياللهبهيقضي

هنالك-وإنهو.إلايعلمهلاغيبافىوقدرقدره.
مع

سنناوذلك-هذا

خلافةفيبهاوششعين@ليها،يتعرتأنالإنسانيملكئابتة،للكون

وهذاالمجهول..@لثهوغيبالافذ،اللهلقدرمفت@أ@لبابتركمعالأرض،

9،.:@الإسر@أ@غ(هيللتيبهديهذا@لقرأنإنةكله.اثمرقهام

الميعاد:أرضأبو@بعلى

وعهدهمميثاقهممن)سرائيلبنيم@اقفاستعر@ضفيالقرآنيزاللا

مع
الميثاق؟لهذانقضهمنتيجةالعقابمنبهمحلماواستر@ضالله،

هذه-لتكون
مائلةالمسلمةللجماعةتذكرةجفب-من

ال@ريخ،بطودمن
الله-وليكشفقبلهم،إسرائيلبنيواقعومن

التيستهعىجانب-من
اليهودحقيقةعنليكث@ف@لثالثالجاتومن@حدأ.ولاتحبيلاتتخلف

@حباطالمسلم،الصففيكيدهملإبطالوذلكم@فهم؟وحفيقة

التمسكئوبيلبسرنهاالتيومفامراتهم.منا@راتهم
فيوهمبدينهم؟

عليه..اللهعاهدواماونقضهاقبل؟منالدينهذانقضماقدالحقيفة

موسىومنقذممرسولهممعإسرائيلشيموقفعنالقرانويتحدث

وموقفهمان؟وعدهمالتيالمقدسةالأرض@أبو@علىالسلام-عليه-
نقضعلىجزاؤهمكانوكيفلقضوه،وكيفمعهم،ربهمميثاقمنكذلك

الويخق.المبناق
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حلفةإنها
قصةمن

تفصبل..@رسعالقرآنفصلهاالتيبمرائلبني
متث@عبةلحكمةذلك

أنالحكمةهذهجهابمن
الدعئو@جهمنأولهم@مرائيلبني

فقدكلها.العربيةالجزيرةوفيالمدينةفيوالحربوالكيدبالعداءالإسلاية

@خفنيا@لذينهمالأول.الومنذالمسلمةالجماعةعلىحرباكنوا

وللمسلمينللعقيدةالكيدبوسائلو@مدوهمالمديخت!فيوالمنافقينالنفاق
معا.

الملمة.الجماعةعلىمعهموتآمرواكبنالذينوهم

كماالمسلم.الصففيوالكيدوالدسالإشاعاتحر@تولواالذينوهم

وذلدالفبادة.وحرلالعقيدةحرلوالنحريفاتوالنكوكالثبهاتبثتولوا

بدسيكىفلمالصريحة.المعلنةالحربفيبوج@هميسفرواأنقبلكله

طبيعتهم؟ماأعداؤها.هممنلتعرتالمسلمة،للجماعةكفهم
معهم؟.تخوضهاالتيالمعركةحقيقةوماوسائلهم؟وماتاريخهم؟وما

كله،تلىيخهافياثمةهدهأعداءسيكونونهمأنهمال@هعلمولقد

كله@مرهمالأمةلهذهفعرضكله.ماضيهمفياللههدىأعداءكانواكما

إسرائيلبنيأنالحكمةهذهحهانبومنمكشحفة.كلها@وصائلهممكيفأ؟

الإسلامقبلتاريخهمامتدوقدالأخير.اثهثي@تجلآخر@ينأصحابهم

منهمووفععقيدتهم،@يالانحرافاتووقعتةطويلةالتلىيخمنفترة

اللهلميثاق@لمتكررالنقض
وهذاالنفضمذاآثلىحياتهمفيووقعمعهم.

الأمةتلتمأدهذافاقتضىوتقالبدهم..قهم@خ@فيوقعكماالانحرات،

@لمسلمة-
بجملتها-الربانيةالعقيدةوحاصنةكلهاالرسالاتو@رئةوهي

ممثلةوعياقبهاالطريق،مز@لقوتعرفالتاريخ،هذاوتقلباتالقوم،يخبئ

العقيدةحقلليالنجربةهذهلتضمو@خلاقهم،)صرائيلبنيحياةفي

القرون.مدارعلىوتنفعالرصدبهذارتنتفعتجلىبها،حصيلة@لىو@لحياة-

وبهاثرالشيطان،ومد@خلالطريق،مزالقخاصة-بصفةول@قي-

الأولى.التجلىبهدىعلىالانحر@ف،
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شىصححائف@ف@@صرائلنجيتجربة@ن@لحكمةهذهجوانبومن

تقسوالأممعلىيطولحيناثمدأناللهعلموقدالطويل.المدىفي

حتىتلىيخهاسيمتد@لتي@لمسلةالأمةوأنمنها؟@جيالوتنحرفقلوبها.

@مرائيل،بنيحياةمن@فتر@فيهاتمثلفتر@تستصالمحفهاالساعة،تقم

الكئيرة،@جيالهافيلدعهةومجدسيوقاثتهاالأمةهذهأئمة@مامفجعل

بعدالداءيعالجونكيفمنهايعرفرنباثمم؟تلمالتي@لعقابيلمننماذج

هيوالاستقمةعلى@لهدىاستعصاءالقلوبأشدأنذلكطبيعته.معرفة

انحرفت!.ئمعرفت@لتيالقلوب

الدعئمنتفاجألأنهاالاستجابة،بلىأقربالخامة@لغفلفالقلوب

الجدبدبهذاوانبهارهاعليها،بجدتهعنها@لركم،وينفضيهزها،بجديد

@فالند@قبل،مننولحيتالتيالقلوبفأمامرة.لأولفطرتهايطرقالذي

الإحامىفهاولايقعهرتبلهتكونولاجذته،لهلاتكون@لثاني

الصبروإلى@لى@لجهد@لمضاعف،تحتجئمومنوجديته،بضخامته

يللطوا

وعرضها@مرائيل،بنيقصةتفصيلفياللهلحكمةشتىوجو@نب

على@لبثرالقؤ@هةو@لدين.@لعفيدةوارنة@لمسلمةالأمةعلىمفصلة

منأكثرمعهاهنا@لمضينملكلاشتىجرانب@جمعين.
@الإثلى@هذه

لقصة:@مياقلنعود@يعة...لسرا

فيكمجعل@ذعليكم.@لتهنعمةاذكروافهمبالقومهموصقال@ذ@أ
ئحدأئؤتلمماوأنحمملوكاوجعلكمأنبياعما

@دخلي@توميا@لعالمين.من

افتنقلبرعلى@لبلركمترتدواولالكم@ثه@كتب@نر@لمقدسةالأرض

1،..2،02لمائدة:ا1ين،خاسر

كلماتفيلنلمحو)ننا
القمترئدمنإشفاقهالسلام-عليهموصى-
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فلقدالأعقاب.علىونكوصهم
خطفيكئيرقهمياطن"فيقلمنجربهم

@لطويل.سير@لرحلة

منوحررهممصر؟أرضمنوقد@خرجهمجربهم
@،والهو@ل@ل@

وجنده.فرعونلهموأغرق@لبحر،لهمفرق@لذياتهوبسلطاناللهبايم

موصياليقولون:ألهم،أصنامعلىيعكفونقومعلىيمرونممف@ذا

1ةالأعر@فأالهة(لهمكمالنا@لها@جعل 38)..

الحليمنيتخذ@لامريحتىربهمعميقاتهفيعهميغجبيكادوما

منمعهمسرقوماالتي
ا@@ثمح@ر،لهعجلافمباالمصرييننساء

هم

لميقانه!.نمبالذيموسىإلهإنهيقولون:علهعاكفون

وأنزلالصحراععجوففيينبيع@لصخرمنلهمفخروتدوجربهم

من@تا@واما@يشتهونهمفإذاسائغا،طعاماوالسلوىالمنعليهم
أطعمة

وعدسهاوفرمهاوقثاءهابقلهافيطبودلهم-بالنبةالدلأرصمصر-

والخلاص،العزةسبيلفيوحياةطعاممىألفواعمايصبرونولاوبصلها،

يتسكعون!وهمالهموصيسوقهمالذيالأسمى،والهدف

الطاع@فيوتكعحالتلكأوالذبحائمرواالتيالبقرةقصةفيونجربهم

7لب@قرةاأيفعلون!كاثواوما@فذبحوهاواتمد.. 1.،0

عليهماثهميثاقوفيهاالأللاومعهرلهميقاتمنعادوقدوتجربهم

هذهكلبعدربهم-معالعهديمضهاوأنالميثاقئعطياأنفبواوعهده.

الحبلوجدواحتىالميثاقبعطواولمللخطايا-المغفرةهذهوكلالألاء

1الأعراتأ@بهموافعأنهوظوارؤوسمأفوقمننهقأ 71).

لقد
هوهاثمالطريقط@الكتيرةمهاطنديجرلهم

ذا
@حلهامنالتيالمبعادأرصالمقدسة.الأرض@أبو@علىمعهم

وعدهم@لتيالأرض
الأنبياءبينهمسيبحثو@نملركأ،فيهايكونوا@ن@لته

وقياثته..اللهرعايةفيليظلوافيها
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لقد
فيحشدالأخيرة،دعوتهيدعهصموهويشفق،انلهفحقجربهم

وأشدالمئمجعاتوأضخمالثريات،وأكبرالدكريات،المعفيها

:@التحدبر@

ملوكأ،وجعلكمل@أدفيكمجعلإذعيكم.ا@تهنعمهاذكرواقوم@يا

@حدايزتلمماوأتحم
@لتي@لمقدسةالأرضادخلوايا@مالعالمين.من

خلسرين،..فتنقبلواأدباركمعلىترتدواولالكمافهكتب

ملوكأ.ويحعلهمأنبياءفيهميحعلأنسالواقعووعدهاكه.نعحة

أحدأيؤتلمماوذلثبهذالهمو)يتاص
التاريخفلكحتىالعالمينمن

فهياثه.بوعدلهممكتوبةعليهامقدمونهمالتيالمقدسةوالأرض

همالذيوعدهوهذاوعده.الهصدقهمكيفقبلمىرأواوقديقين..بند

@اث@على@والارتد@عليه
المبين..الخسرانهور

علىوالنكوصوالنمخل.الجبنا!!إسرائيلهيإسرائيلولكن

ةالميثاقونقضعقب.اي@

يخرجواحتىندخلهالنوإناجلىين،قومأنيهاإنموسىياقالوا:إ

2،..2المائدة:أ@داخلونناف@فهايخرجوافإنمنها،

رقيقولوبلاحجبمكولةحقيقتها،علىهنالتدويهودجبلةإد

محلىلةولاتجمل،منإذنبقي@ةدلاالخطر؟أمامأنهم@ل@التجمل.من

ثمومىقريب؟ماثلالخطرإدللتمحل.كذلكمجالولاللتشجع،إفن
لا

يعصمهم
منه

قدا@هوأنالأرض،هذهاصحاببألهملهمال@هوعدحتى

نصرافيه.ولاحهدله،نمنلارخيصأ،نصرأئريدونهفهملهم-كتها

والسلرى!.الم@تنرلعليهميتنرلمريحا

فإنيخرجواخىندخلهالنوإناجبارين..قومافبها)إن

فإنامنهايخرجوا
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فلىغةوهييهي!نربدهاكماهكذاليستالنصرتكاليفولكن

منالقلوب

@لابعليهم@دخلواعيهما:@ته@أنعميخافون@لذينمنرجلان@ال

مؤمنين،كمإننتوكلوا@تهوعلى@كالبوننإنكمدختموهفإذا

كا(..لمائدة:اأ

الذينمنرجلانفهذانوالخوفبال@ه،الإيمانقيمةنبرزهنا

سالخوفلهمايثىءالله،يخافون
ويرزقهمابالحبارين!استهانةالله

لقيمةهذهبقولتهمايثمهد@نهماوهذانالمومحم!@لخطروجهفيشجاعة

منالخوتوتيمةالدة.ساعةنيالإيمان
منالخوفمياطننياثه

جلمخافته-مخافتين:لينو@حدقبفيلايجمعسبحانهفالذالناس.

يخاتولالعده؟احى@يخاتلااللهيخاتوالذيافاس..ومخافةجثل-

غابون،.فإنكمدختمعفإذا@لبابعليهم@دخلوا

فمتىواقحميا.أقدئهاالحروب..علموفيالقلوبعلمفيقاعدة

ةقلوبكمتقوىمالقدرقلولهمانكسرتث@رهمعقرفيالقومعلىدخلتم

عليهم..الغلبلكموكتبأرو@حهمفيبالهزيمةوشعروا

كتمإنفتوكلوا@ثهوعلى@أ

الإيمادخاصيةهيوهذهالمؤس.يتوكلوحده-اثه-فعلى

ومقتضاه..الإلمانمنطقمووهذاوعلامته،

@مرائيل؟!.لبنيهذا@لكلام؟يقولادلمنولكن

وربكأنتفاذهبفيها.د@مواماأبدأندخلهالنإناميسىيا@الوا:

4،..2المائدة:أتاعدون،فاهاإنافقاتلا.
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فيرفسرن@لخطرمنويفزعونديتقحون؟اءالجب@ئحرجوهكذا

مباعدين.ولامتناقضينليساوالت@حوالجبنيفدمرن!ولاكالح@ربلىجلهم

فيجبن،الو@جبإلىالجانيدفعالأحيان..منكثيرفيلصواد)نهمابل

@لتيدعوتهعلىويترقحالواجب.هذايخسبالو@جب،عنناكلبأنهفئحرج
قاعدون،..هناهاإنافقاتلا.@ربكأنت@ناذهبيريد!لاماتكلفه

مكذا
اللسان!مدإلااللسانرتاحةتكلفهلاالذيالعاجز،وقاحةفي

السنان!.وخزفيكلفه@جببال@النهوضأما

شكلفهمربرليتهكفت@ذابربهمدليىصربئبما!ئنت@غاذب

نريد@رضولاعزا،ئريدولاملكا،ئريدلاقاعدونا..فاماإنا

الجلىين!.لقاءودونهاالميعاد..

هذه
@لمطاتنهايةهي

الجهيد.الجهدنهاية@لسلام-عليهبموص-

منوالاقر@م@توالانحرافات@لرفالاتو@حتمالالطو-دل.والممر

ئيل!.)سرالي

نعم
ها

وهوالمقدصة،الأرضعننكوصا@لمطاف..نهايةفيمي

فماذابالمثاق..معهممرتبطوهواللهميثاقعنونكولأأبوابها.علىمعهم

فافروو@خي.نفسيإلالا@ملكإنيربقال:3أيستجيروبمنيصنع؟

5،..2المائدة:أ@لفاسقن،@لقوموبينبيتا

فلك-بعدوفيها-الاستسلام.وفيهاالالتجاء.وفيهاالألم.فيهادعية

والتصميم!.والحسمالمفاصلة

ميصىولكنو@خاه..نفسهإلايملكلاأنهيعلمربهأنليعلمو)نه

@لمؤمنعزموفيالكليم.الببيإيمانوفيالمخذول.الإنسانضعففي

الفرقةإليهويطلبونجوامابثهلهيئكولثه.الامتوجهايجدلاالمستقيم،
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عنبعد@نكولش@ءبهميربطهدماالماسقين،القيموبينبيةالفاصلة

يربطهوماتلىيخ.بهميربطهومانسب.بهمنربطهمااللهيثاق

بهمتربطهإنماسبق،جهدبهم
معومذا@لميثاق@لى@لثه،الدعيةهذه

الله.

رباط..بهميربطهعادوماالأعماقهإلىولينهمبينهمافانبتفصئو.وقد

ال@هعهدعلىمستفيم)نه
اللهبميثاقمستمسكإنهوهم

وهم
نا

هيوهذهالبي.هو@دب
@تيالأصرةميوهذهالمؤمن.خطة

لغة.لاقم.لانسب.لاجن@.لايتفرقأوعليهايجتمع

ث@لعفيدةوشيجةانقطعتا@تالأرض،وشائجكلمنرشجيةلاتلىيخ.لا

والطريق..المنهجلافا@ختلف

قال:على@لفاسقينأالعادل@بالجز@وقضىلنبيه.اثهواستجاب

على@لقومنأسفلاالأرض.فييتيهونسنةلربينعليهممحرمةنج@نها
6،..2لمائدة:ا1@لفاسقين،

الله-أملمهموهكذا
وحرملتيما؟المقدسة-الأرض@أبو@علىوهم

لهم..كتبهاالنيالأرضعليهم

جديدة.ناتجةتنبتحتىمنهمالجيلهذاعلىحرمهاأنهوالأرجح

خثمحنةفيوينثأبالدرس،يعتبرجيلالجيل.مذاغيرجيليثأوحتى

@لذلأفدهالذيالجيلهذاكيرجيلالعو@.صلبوحريتها@لصحراء

و@لذلالأمر@لجيل!لهذايصلحيعدفلممصر،فيوالطغيانوالاستعباد

العوب.فطرةيفسدكماالأفر@دفطرةيفسدوالطغيانوالاستعباد

هنا-@لشاقويتركهم
موقفوهوفلك..علىيزيدلاالته-في

فيالقرانطريقةعلىالفني،الجمال@لىالنفسيةالعبرةفيهتجتمع

@لنبير..
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ها
اله،ونسيتالميثاق،نقضت)سراثيل!هي@مرانيلفيهي

القول،عليهاوحنولعتته.اطهغضبحتى@ستحقتالمعصية،فيولجت

فلمعطاياه.منعليهاوأفاءزمانها،فيعلى@لعالمينبعدما@ختلىما@لثه

بظلأمربكوماتذكر@لميثاق..ولم@لعهد،ترعولمتثكر@لنعمة،

القصص-منعليهماثهتضهممامذا@لدرس-وعى@لمسلمون

الثدةو@جهحافحين
وهم

لنئهمقالوابدر،غزوةفيقرل@نفيرأممقلة
-

فاذهبلنبئهم:أ)سرائيلبنوقالهمادثه@رسوليالكنقوللا@ؤني-

معكمافإننافقاتلاصربكأنت@ذهبنقول:لكننقاتلا!@رئكأنت

@لعامة.بالقصصالتربيةفيالقرآنياثلى@لمنهجبعضهذه

@سرائيل..بنيتصةتفصيلفي@للهحكمةجيانبوبعض

النزولترتيبحسبالكريمالقرآنفيلهايردذكرآخرموسىوقصة

هيفيهاتعرضالتيو@لحلقة@لماندفسورةفييرد
فهؤلاءالنيه.حلقة

هاهمثمثرحمتهفيلهموأملىنعمته،عليهماللهأغدققدبنو@سرائيل

المقدسة،الأرضيدخلونولاالنعمة،علىيحافظونلاالنهايةفيأولاء

موصىتجهدوقد
تركهمالمطال،هذاعلىتأثيبهمفيكونلرثمم،نجهذما

المعلوم.الأجليأتيحتىمعين،ولالهمئرشدلاالتيهفي

من@ج@لفنيختممناككانئرىولكنبحت.لمحينيغرضفلك

الديد؟النر@دفلكوبعدالجهد@لجهيد،فلكنهايةفيالتيه،مشهد

الأرضأ..فييخيهونشة@ربعينة

مطلقةالقصةلوكفتالأنسبصالث@هدهواليهمثهدإنه
جميعمن

القيود.
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قصةكفتلقد
معانبها،وكثرتجيانبها،تعددت@مة،فصةموسى،

)سرائيل،بنيتاريخفيمصؤرةقصةإنهاومقاصدها،أهدافهاوتنوعت

تلكفيلايقعياحتىللمسلمينمرآةلتكون
ويتبعواخطو@ت@لمز@لبئ،

منرافيك@@لثهشنةوتلاحقهم@بلىهم،على@ويرتدوا@لشيطان،

ين..لأخسرا

ما
ذاهو

محمدالنبييسألخبر@لناص،وقد@للام-عليهموسى-

صلاةمحمدخمسينعلى@هة@الهفرضبعد@ن@لمعراجرحلةفي-@-
في

"السلام-عليهموسى-قالو@لليلة..@ليوم
امرتقال:@مرت؟بم

يوم.كلصحةبخ@سين
يوم،كلصلاةخصينلاتتطيعامتك@نقال:

فلىجعالمعالجة،@ثذ@سرائيلبنيوعالجتقبلك،الناسجزبتقدلاني
فرجعتعئرا،عنيفوضعفرجعت@لأفتك،@لتخفيففسلهربك،@لى

موب@ى،@لى
موسى،لملىفرجعتعثرا،عنيفوضعفرجعت،مثلة،فقال

مثله،فقال
فقالموص،@ليفرجعتعشرأ،عيفيضع

مثله،فقالموسى،@لىفرجعتيوم،كلصلياتبعشرفلرتفرجعمت،

فقال:موص،@ل@فرجعتيوم،كلصلتربخصىقاممتفرجعت،
بم

يوم.كلصل@تبخمسامرتقال:ابرت؟
لاتستطيع@متك@نقال:

دانييم،كل@صلو@خصى
وعالجتقبلك،@لنمىجربتقد

قال:أئتك،@لتخفيفقملةربك،@لىفلىحعأشد@لمعالجة،@سرائلبني

سألتقلت:
1وئسئم@رضىولكنيحتى@ستحييت،ربي 0 قال0

رسبرل
د@ه@

عنوخففتفريضتي،@مضيثماد:نادانيج@زت،)فلما-@-

عباديا

@يخرجه(1)
3ليو@@نجىانرطعلىصحغجاد@مد@ن 2 3حم@،0،73 4 3،0

4)ر@لإحسان@يتحر-يظر@ه@7.3 83).

3كدر@ب@@لعيلحديتفي-@@ال@-رسولثكروقد
ى-حتى@صحدي1
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ترزحوهيللأنسانبةمنلىاميسىقصةكفتلقد
أثقالتحت

حلقةكلفندت@لجاهلبة،
وتقريرأسلوك،ومنهجتربيةمادةحلقاتهامن

ما@ملكنابعدمنميسى@لكتاب2قبنا@لوجو@رلقدسننمنوسنةلحقيقة،

يندكروش@لعلهمصرحمفهوهدىللند@،انرب@الأولى،@لفرون

3،..4القصص؟أ

منكنترصاالأمر،موصتضينا@لىى@ذ@لضبجفبكنتو@اأ

@ملفيفاوياكنتوما@لعر.علبهمننطاولونافرولكنا@ثأنا@لناهدين.

@لطور@ذبجانبكنتوماسلين.كناصولكنابثينا؟2عليهمتلومدين

لعلهمتجلكفديرصمنأتاهمقوماطتذرربكمنرحمةولكننادينا؟

6،..4-44لفصص:اأ"ونبدكر

موصمعميقاتاده@جعلهللطور@لذيالغربيالجفبهووالغربي

لىبعينفكانتبفر.أتئهاليلة،نلائينمحدد..بعد@خل@للام-علبه-

فيشريعتهلتكونالألوح،فيلموسىالأمرقضيهذا@لميقاتوفيلية.

افى-ريولكانوما@مرائيل.بني
ي-

يعلمحتىلهذا@ل@يقات،شاهدا
وبينبيةوإن@لكريم.القرآنفيكما@ردالئفضل،لأه

لقروناهذا@لحادث

@لعر،علبهمننطاولتروناأثأنامولكنامنطاولة:أجيالا@يالناس-من

شةيللاصقغ،@لخمة،@فا.
محمدقال:ممك؟@منةقيلجريل،قال:3ملا

فل@امفتع.@ليءجاسفبحنمصجالهيل.نحم،ةقل@لإ؟وقدلرسليل.-@-

3نرد@للم،عيه،سل@تعيصنلمميون.@ناتال:ه@رون@ناخلصت
تال:

فانخغ.خى@تى@لاء@ل@سة،صمدينم@لصالع.ر@ل@@لصالعبافيمرجا
منتيل:

@لإ؟ئرسللىتدتل:-@صمد-تال:سك،@ضةتلحريل،نال.6نا@

قال:
@ناقال:@داصصفل@احلصثفئتح.@لمجيءحاعادمممرجابمىيللحم.

3فرد@لم.عيميفلمثعيه،فلمميصى،
و@لني@لمال@ا@غمرجا@قال:

يدخلكملىبحثكحمالأن@هكيقال.يكبك؟مايخل:لكس.تحيزث@لما@لصالع
@لحنة

من
5لتييدخلهاصكنرسلضه
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بالقرآنإلهيوحيالذي@لخبير،العليمهوبهنبمالذيأنعلىدلالةفتلك

@لسلام-عليهموسى-ومقاممدين،بأنباءكذلكالقرآنتحدث
أخبلىعنهميتلقىمدين،أهلفيمقيماكانوما@حيده-اللا-رسولوتلاهابها

بهذامرسلين،كناولكنافيه:أجاع@الذيالتفصيلفلثبمئلالفترةمذه

السابقين.أنباءمنفيهوماالقران

بدقةالطورجفمنوالمناجاةالمناث@ةمرقفالقرانصؤركذلك

-@ال@ه-رسولسمعوماناديناا@لطور@ذبجنبكتوماوعمق:إ

قمقانهؤلاعطبفيمهدثه@رحمةولكىتفصيلاته.وقتهافيسجلوماالنداء،

هؤلاءليذرإليه،يدعوهمفيماي-صدقه-علىالدالةالأنباءنلكعليه

منإسرائيلبنيفيالرسالاتكفتفقدقبله-مننذيريأتهملمالذينالقوم

@سماعيل:أبيهممنذطويل،أمدمنذرسولاليهميرسلولمحولهم،

ونا..بتذكر@لعلهم

الهأكرملقد
الربانيةالنحةهذهللنبرة.باختيارهماوهلىونموسى

نثاء:منتصطفيالتي

@لكربمنوتومهماونجبناهماوهارون.ميسىعلىمتا@ولقد

@لشينوأتبناهما@لكناب@لغالبين.ممفكانواونصرناهم@لعظيم.

علىسلام@عخرين.فيعليهماوتركا@لمستقيم.وهديناهما@لصر@ط

عبادنا@لمؤمنين،من)نهما@لمحسنين.نجزيكدلكإناوملىونميمى

1الصافات:أ 14-1 2..،2

واصطفائهما،باختيلىهماعليهماافىئةبر@زب@تعنيالآياتوهذه

المستقيم.الصراطالىوهدايتهماالمستبين.الواضحالكتابوبلمطائهما

الأتيةالأجيالفيذكرهمابفاءوب@المؤمنيناليهيهم@الذياللاصراط
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وتنتهيالأخيرة.والقرون
منبالسلامالآياتهذه

وهارونموسىعلىاذ

منيكرمالذيالإيمانوقيمةالمحنون،يلقاهالذيالجزاءنوعوتفرير

@جله

ولقدالدينأيوم@لىللمتقينوذكرأوضيا:نوراتحمل@لقصةهذه

ربهميخشون@لذينللمتقينوذكرأوضا:@لفرتانوهوونموستينا2

منوهمبالغب
9،..4ه@،الأنبياء:أ"ثفقون@لساعة

السلام-:علبهموسى-

موسىشخصيةأماموتئلويةبخوعالوقوتمنبدلاوبعد،

خلالمنوتجرز@لدينية،@لدعيةميوجهتهافالقصة@@لسلامعليه-

فيحديدأكانولئنعية،علىاثهصنعهاالتيالشخصيةهذهالأحد@ث

سئجابههاالتيفالمواقفبه،اللهخصهمافذلكطبعهفيشديدامز@جه

وهو@للطبفخنقمنيعلمألاةالخصيةمذهإلىبحاجةالسلام-علبه-

رضيوعمربكرأباصاحيهيث@-الرسول-شبماوقد@لجير،
عنهما،اكه

رضيبكر-أباثئه
لماوذلكصالسلامعليهماوعيسى-بإبراهيمعنه-الله

@هاصعنهاللهرضيولية-رقتهمنئعرتكان

إبراهيبم
ربقال:أفقد

اكثير@ضللنإنهنربالأصنام.نعبدأنوبنئيو@جنبنيأمنا،بلداهذااجعل

و@مارحيم،.كفورفإنكعصفيومنمني،ف@نهتجفينمنالناس،من

لهمننفر@انعبادك،نإنهمتعذبهمإنقال:أففدالسلام-علبهعيسى-
الحكيم!.العزيزأنتف@نك

عنه-اللهرضيعمر-وشئه
وفلكالسلام-عليهماوموسى-بنوح

@ماوحذته.لندنه
@لكانربنمنالأرضعلىتنولاثربقال:فقدنوح

موسىوأمادئوا(،
@الاو@زينةوملأهفرعونأنيتإنكربناةقال:ففد

و@شددعلى@ح@لهماطمسربناشيلكعنليضلواربناالدنبا@لحياةفي
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"اثليم@يروا@لعد@حتىبؤمنوافلاقلوبهمعلى

القائد@لثديد@لمندفعنمينجهيالسلام-عليهم@سى-فشخصية

وبصره،سمعهوتحتفرعون،قصرفيزبيقدذاهوفهاالمز@ج.إ@لعصبي

جنعلى@لمديخةودخلفوياأفتىوأصبح
كفلة

فيهافجدأهلها،من

هذابقتلان:رجلين
ضيعتهمن@لذيفاشغثهعدوه،منومذاشيعنهمن

الانفعاليدوومناعليها.فقضىميسى،نوكزةعدو@منعلى@لذي

واضحا.العصبي

شأننفسهإلىفيثوبالعصبية،الدفعةمذهتذهبماوسرعان

مذاقال:العصبن:إ
ربتال.مضلعدوإنهالشيطان.عملمن

بمارثةتالمو@لغفور@لرحيم.إنهلهنغفرلط.فاكفرنفسي،ظلمتإني

للمجرمين،.ظهيراكوننلنعلطأنعمت

معروفة:لهيئةئصورتعبيروهويترقب@خائفا@لمدينةفيفأصبعأ

العصبيينسمةوتلككلفيللشرالمتوفعالضتلفتالمتفزعهيئة

أيضا.

ومع
مذا،

ومع
فننظرللمجرمين.ظهيرايكونلنبأنهوعدقدأنه

ما
على@خرىمرةيستصرضيبالأصاستنصرةفإفا@لذيينظرإإنهيصنع.

كماالآخربالرجليهمولكنهمبينألغويإنكموص:لهتالةآخر،رجل

ئذكرهلولا@نوترقه،وخوفهوندمه@ستغفارهالاندفحوينيهبالأص،هئم

عدؤموبالذييبطىئنأراد@غلما@نويخشى.فيتذكربفعلته،بهيهممن

أنإلاتريدإنبالأص؟نفاقتلتكماتقكأنأتريدموسياقال:لهما.

ينصحوحيئذ@لمصلجنا،منتكونأنتريدوماالأرض،فيجئرأتكون

علمنا.كصاعنهافيرحليسعى،المدينةأقصىمنجاءرجلبالرجلله

3@لفرآش@لقصص(1) 4 1"3 4
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هدأقدفلعلهسنيات،عئربعدحياتهمنثايخة.فترةفيبهلنلتقيهنافلندعه

النفس.حليمالطبعهادع@رجلاوصلى

فألقاها،عصاكألبئ@نالأيمن:الطورجانبمئئناذىذاهوفهاكلا!

@نهيلوي.ولائعفلاجريا،يثحتىبراهايكادوماتسعى،حيةهيف@ذا

ولكننعم،يخاف؟كانفغيرهرجلا؟صارقدأنهولونف@هالعصبي@لفتى

الكبرى.العجيبةهذهليتأفلويقفمنها،يبتعدكانلعله

ماذالنرى@خرى،فترةلندعهثم
أعصابه.فيالزمنيصنع

بهموعبرإسرائيل،بنياستخلصوقدالسحرة،علىانتصرلقد

يسألذاهوهاولكنلنبي.وإنهعلى@لطور.رئهميعادإلىففثمالبحر،

تراني،لنقال:أنظر@ليق..أ@رنيرثقال:عحيبا:أسفالاربه

حدثثمنرانيأفسوفمكانهاستقرفإنالجبلانظر@لىولكن

وخزدكاجعلهللجبلربنجفى)فلماإنسانبة:أعصابأبةنحنملهلاما

..9المؤمنينأولوأنا@يكنبتسبحانك!ةنالأفاقفلماصعقا؟موس

واندفاع.سرعةفي@لعصبيةعو

هانم
ذاهو

يديهوفيعجلأ@لها،لهمانخذواقدفومهفيجدبعي،

برلسو@خذالألويعو@لقىبنيأومايتريتفماإله،اللهأوحاهاالنيالألماح
لهولايسمعولحيته@خيهرأسيئمدمنفعلاليمضيوإنه@لإ"يجره@جه

تأخذلائمابنياقال:قولأ:أ
نمول:أنخت)فيبر@س.ولابلحيتي

هوالامري،"أنيعدموحين."قوليترفبولمإسرائلبنيببنفرقت

سرعلماحتى@تمستنكرا.ويسألهمغضبا،اليهيلتفتالفعلة،فعلالذي

@بنمساس؟لاتقولأن@لحياةفيلكفدناثمب.قال:العجل:إ
لك

ثملنحزتنهعحفا،عليهظلت@لذيوانظر@لى@لهكتخلفه؟لنحمح@دا
هكذانسفا،.@ليئمفيتمفنه

ظامروحركةحنقفي

@خرى.سنهاتفلندعه
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عنهم،افترقحينماكهلأصارقدونحسبالتيهفيقومهفمبلقد

نعلمونصالثحلمأ.آتاهممالئعئمهيصحبهأنإلهطلبالذيالرجلولقي
بسرئنبئهحتىيصبرأنيستطعلمانه

ما
فافترقا..!.ومرة..ومرةمرةيصنع

منمرحلةكلفيواضح)نسفيونمينيبرزة،موحدةشخصيةتلك

جميعأأالقصةمري@ل

أذى

قومهأنليقررالصفسورةفيموسىرسالةسبحانه-الله-

علىأمناءبعو@واوبمفضليا،رسالتهعنوانحرفواآنوهإليهمأرسلالذين

تعلمونوقدتؤذوننيلمقيميالقومه:موسقال@اذالأرض:أفياللهثين

يهصيلاواتهقدوبهم،ا@هأزل@زاكوامافدديكم؟@@ته@رسولأفي
دقوم@

لصف:ا1لفاسقن،ا

عليه،أمناءي@ح@وافلمالله،ثينعلىموسىقومقو@هةانتهتفقد@نن

القوميهديلاواثهاثهنأضلهمضلواومذتلوبهم،اللهننل@زاخامذ

@رسولهموملئه،فرعودسمنقذهموهولمسى-بسرائلبني

تقويمفيوجهاثهالألوانءمتعددمتطاولإيذاءوئعلمهم-وقائدهم

إسرائيلبنيقصصفيالفرآنويذكرش@ق.عسيرمضنجهاداعوجاجهم

منشتىصورا
ومنالإيذاءفلك

العناء.هذا

ويتعرضإنقاف@م،فرعونمعيحاولوهومومىعلىيتسخطونكنوا

ئتبرمين:لائمينلهيقولونفكانواله!بذثتهمآمنونوهموجبروتهلبطشه

1ةالأعرافأجئا،مابعدومنتأتينا@نقبلمن)أوذينا كأنهم9،..2

1ا-ثلأ@لقمآن.لي@لغر@لي(1) 6
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الأخير!.الأذىهذاتبعةئحمل@هكأنما@وخيرا،رسالتهفييرونلا

منأنقذهمالذي@لو@حداللهباسم@رعونفلمنئنقذهمكادوما

@غتواوقومه..فرعونعبادةإلىمالواحخىيخظرون.وهموأغرقهفرعرن

لهمكمالنا@تهاياميسى@جعلقالوا:لهمعلى@صناميعكفونقيمعلى

1الأعرات:أ@ألهة ليتلقىالجبلعلىربهلميقاتيذهكادوما8،..3

فقالوا:خو@رلهجداعجلالهمن@رجالسامري:،أضلهمحتىالألول،

@

9،..8أطه:9تسي!موص@له@إلهكمبا

و@لسلوى.المنالصحراءةفيطعامهمعلىيتسخطونجعلحاثم

فاعواحدطعامعلىنصبرلنمرسىبافقالواةإ
يخرجربكلنا

ممالنا

1،..6البقرة:أوبصلهاأوعدسهاوفومهاوقنانهابفلهامنالأرضتنبت

وفي
سئونوويتعللونيماحكونظلحافبحاكئفحاالتيالبقرةحا@ث

ع1)يقولون:وهمصربهمنبيهممعاثلب
يبينربكلنا

ميإ..مالا
1 ع1

يينربكلنا
احلونهاأ..إمالنا

يبينربكلنا
مالنا

البقرإنهي

..(72-69البقرة:أيفعلون،كا@راومانذبحوما@عيا@..تشبه

يومطلبماثم
يه.اعتدواالسبتعليهمكتبفلمامقدساعطلة

لرهمالتيالمقدسةالأرضوامام
متخافلينوقفهابدخولهاالله

قومأيخهاإنموصياثتالوالموسى:فاتهالوقتفيخدممئصعرون

ف@نامنهايخرجوافإنمنهايخرجواخىندخلهالنوإناجلىين،

وكفروا:تبجح@اوالتشجيعالشحضيضعليهمكرردلما..@د"اخلون

فقاتلاوربكأنتفاذهبفيهادا@ماأبداندخلهالنإناموسىيا)قالوا:

2ةالمائدةأ@قاعدونهناهاإنا

والتمرد،والعصيانوالاقتراحاتبالأسئلةموسىبمناتإلىفلد

الأحا@يث.بعضفيجاءكمابالباطلالشخصيوالاتهام
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تؤذوشيلمفومياومودة:أعنابفيلهمموسىفولهناالآبةوتذكر
.(5الصف:أإليكم؟!ا@هرسولأنيتعلمونوتد

والنذكبر..العتبلهجةهيإنمايمين..عنيعلمرنكانواوهم

تقامة،الا@أسبابكللهمئذلتبعدمازاغواأنهمالنهايةوكفت

ال@هفكتبوضدوادلهدى.صالحةتعدفدمقدوبهموأفل@ريغا،اللهفز@لمم

@لفاسقينأ.@لقومييلاواتهأبدا:إالضلالعليهم

الأمر،لهذايصلحونبعو@وافلمالله،صنعلىتيامتهمانتهتولهذا

والضلال.الزيغهذاعلىوهم

النبيينختمأيامفيقل-مناليهيوسئرقريظةبنيبجلاءوبعد

كلهمأهلهاأصغفقدبالكفرهوظاهرص@لمديخةفييعدلممحمدي-

الذينهمالنافقونوكادو)ماإسلامهمفيصادقين@مامسلمين،

منكثيرةألسنةانطلقتوقدالأكافيب،وينشرونالثائعات،يروجون

وتهص@وتعترض،وتؤولوتلمز،تغمزانطلقتالقلوب،ومرضىالمنافقين

لعضفيوشسيرهمحبائلهم،فييقعالمؤمينبعضوكانوتوسوس،

إسرائيلبنوآذىكحا@نهي@-النبي-إيذاءيحذرهمالقرانفجاءيروجون.ما

علىإلفائهوعدمالقول،نسدب@إلىوبوحههمالسلام-علبهموسى-نببهم

منوما@راعما@رسولهاللهطاعةفيويحببهمولالمحقة؟ضبطبغيرعهافه،

فوز

قالوا.ممادلهفبرئر@ميسىأفراكالذينتكونوالاأنواأيها@لذينيا

يصلحسديدا،فولأوفولواا@هاتقواآمنواالذينأيهاياوجيها.د@هعند@وكان

فوزافلىفقدورسولهد@ه@يطعومنذنوبكم.لكمويغفرأعمالكم.لكم

..(71-69ب:لأحز@ا1عطيا،

آنيحدد@لقيولم
ئفة.روايك@ير@ولكنلموسى،@الإيذ@لوع

فيللخوضحاجةمنبنانرىلاونحن
@لف

ال@هفإنما@ر@دالقرآن.@جملهي



مثلاإسرائلبنيضربوقديكل@-النبي-يؤفيماكلمنآمنواالذينتحذير

إيذائهمالىيئيرأنفيكفيكثيرة.القرآنمنمهاضعفيوالانحرافللالتواء

أنمنمؤمنكلح@لينفرفيه،متابعتهمسالمسلمينوتحديرلنبيهم،

صارخأمثلاالقرآنيضربهمالذينالملتوينالمنحرفينكهؤلاءيكون

لتواء.لاواافللانحر

افىبرأوقد
موس

وجاهةذا9وجيها@تهعد@@وكانقومه:بهرماهمما

وبهتانا.كدبابهئرمرنماكلمنرسلهمبرع@وال@همكانة.وذا

@لتيالإنسانية،مياقفهمبعضفيللأنبياء@لنبرلةالقصةوتتعرض

أناسافيهايظهرون
كماوطبائعهم،وانفعالاتهم،عواطفهمفي@لر،من

التيوالستر،الحياءلطبيعةحياتصويرأموسى!اذواالذين"قصةفينجد

جلدهمنمايرىستيرأحئسارجلاعانوأنهعليهااثهكليممحسىخبل

فدذهمه،استحياءسيء،
من

آف@ه
مافقال:إصرائيلبنيمن

يسر
هذا

ئبرئه@ر@د@نوجلعزاللهوإنآفة،@مابرص)مابجلد@عيبمنالاالستر
علىئيابهفوضعوحده،يوماخلاصالسلامعليهموسى-وأنقالوا،مما

بئوبه،عداالحجرو)نليأخذما،ثيابهبلىأقبلفرغفلمااغتسل،ثمحجر،

فأخذ
موسى

حجر،ث@@يحجر،ئوبييقول:فجعلالحجر،فطلبعصاه

وأبر@هخلقا،الناسعريانأ@حسنفرأوه@سرائيلبنيمنملأالىانتهىحتى
ضربأبالحجروطفقولشه،ئوبهفأخذالحجر،وتامقال:يقولون،كانوامما

قولهفذلكأربعا،أوثلانا،عصاهأئرمنلندبأبالحجرإنفوال@هبعصا@

قالرامما@ته@نبر@هميصأذواكالذبننكونوالاأنواأيها@لذينيانعالى:أ

(1)وجيهأ،عند@ل@هوكان
..(69الأحز@ب:أ

عشى.ا@مروقالك@،2كم-ا@لر@5/صا@@
@كطعن@ررو@عيم،حسىحلبتحا@

رصمريرة-
عه-@له

6،9:@@ثحز@ايةنيركد@لخ@يىصرو@.@@ب@-س

3/5كثيربنتمشر@@ن@@لالا،@حابل@ 2
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لملقومه.إقالأنهالسلام-عليهموسى-عنتعالىاللهويقول

و@تهقدوبهماتهأزل@زاكوامافدإديكم،اقهرسولأنيمونتعدوقدتؤذوتي

وفيالصف:أ9الفاسقينالقوميهصيلا
اللهلرسولتسليةهذا

-

قالولهذابالصبر،لهو@مروغيرهمقومهمنالكفارمنأصابهفيمايى-

منلأكثرلقد@ونيعلىاكهرحمة"بم@-النبي-
هذا

لصبر"

ايال@أنللمؤمنيننهيوفيه
قالكما@نىإلهئوصئوا@ولمج@-النبي-من

قا@امماالههفبرئ@مهسىأفواكالذينتكونوالاأمنواأيها@لذينياةتعالى:

وجيها"..اثهعدوكان

@روو@مر@@حمد@لإمام@رو@@،مهر@سبادسحليتسوسلم@لبحاريرول(1)
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المخوى

-

تقديم
المغرصرةالفرةالرث@-

وفتنةزينة-

الجوفاءالظاهرةالقيم-

ونقالقصة

3 8
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رونقاقصة

قصةمضتلقد
@لسلطانقئفيهاعرضتوقدوفرعرن،مرسى

عنوالبعدبافى،والكفرانوالظلم،البغيمعبالبر@رباتوكيفوالحكم،

يمتهيوكيفوالعلم؟المالسلطانلتعرضتىونقصةتجيءوالأنهداه.

الخالقنعمةوجححدعلى@لخلق،والاستكبلىوالبطر،البغيمعبالو@ر

الإبمانفيمةج@إلىو@لزنجةالمالقيمةمنفترخصالقيم،حقيقةوئقرر

معوالصلاح،
فيعلودونالحياةبطيبكالاستمتاعفيوالتوازنالاعتدال

معقارونإلىمحسدعحة@لىالكريمالقرآدأشلىوقدفاد.ولاالأرض

بابكموصجاع@ولقدوهامانونرعونوتارونوهامان:أنرعرن

.(39العنكبوت:أصابقن،كفواوماالأرضفيوافاشكر

وهامانفرعون@لىبين،وسلطانبأياتاموسىولقد@رسناأ

.(23كافر:أ@،كذ@صاحرفقالواون،وقلر

هذا
الهيبةومعهالله،آياتومعهموسىالأول.اللقاءميقفمو

باطلهمومعهموقارون.وهامانوفرعونبيده.الذيالحقمنالمستمدة

الحقمحلجهةمنعليهيخافونالذيومركزممالظاهرةوقوتهمالزائف

الحق:بهليدحضهابالاطلالجدالإلىلجأواعدئذالسلطان..في

بم..كذ@ساحرفقالوا:أ
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يستمعولموعلمه،بثروتهعليهمفبغىموسىقممنكانوقلىون

فلموالفسا@البغيوعدمو@لواضعوالاعدالبالإحانالاصحيننصح

منتعصمهلموالدهاء.والقئالثراءيعصمه
ولاناجياتجعلهولمالله،تخذ

كماو@خذه@دركهبلالمحه،عذ@بمفلتاس
سيجيء..

سلوكنعرضجاعتالتي@لقصيرةالقصصمنقارونوقصة

منسلوكالقرفين،
في@لقصةدكرتوقدالطغيان،كلفطغىالغرصرتمتكه

وغافر.العنكبوتسورنيفيفارونإلىالإشلىةو@رثت)1(،القصصسورة

كانقرونبأنيكتفي)نمامكانها؟ولاالفصةزمانالقرآنيحددولا

فيوموصوبنو@سرائيلالقصةوقعتفهلعليهم.فبغىميسىقممن

رواياتهناكموسى؟حياةفيالخروجبعدوقعتأمالخروج؟قبلمصر

زمانفيوقعالحادثوأنالسلام-عليهلموسى-عمابنكان)نهتقول:

بهليلصقمكيدةلهودئرموسى،آذىقوونأنفيذكربعضهاويزيدموسى.

اللهفبرأالمال،صرشيهمقابلفيمجةبامرأةالفاخةتهمة
لهوتننموسى

الأرض..بهفخسفتقلىون،في

الزمانتحديدولا@لىالروايات،هذهكل@لىحاجةفيولسنا

ولتقريرمنها،الغرض@@ث@كافيةالقرآنفيصرثتكمافالقصةوالمكان.

ومكانهازمانهاتحدبدكانولولنقربرها.جاتالتيوالقماعدالقيم

فيفلنستعرضها@ذنتحديدها.تركماشيئأدلالتهافييزيدوملاباتها

صراعما..طائللاالتيالرواباتتلكصبعبدةالقرآنية،صورتها

إنما@لكنوزمنتياهو2عليهم؟نبغىموصقوممنكانقلرونإنإ

لاقومه:لهقال@ؤ@لقوة.@ول@بال@صةلتنوءمفاتحه
يحبلااللهإنتفرح

@لد@ا،منتن@.@كولاالآخرةالدارال@هأتاكنيماوابغ@لفرحين.

8-76@لقصص(1)
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تغولا@يك،@ته@كما@حسنوئحسن
يحبلاا@ةإنالأرض.نيالفساد

8،..7-76القصصأكدياعلمعلىإنما@رتيتهفال:

قومقومهإونحددقارون@هطاغبنها@اسملتعبنالفصةتبدأهكذا

إلىوتشير@عليهمفبغى"البغيمسلكوهوقومه،معوتقررملكهموسى@

سبب
بالعصةتوءمفاتحهإنماالكوزمنوأتياهالثراء:،وهوالبغيهذا

أولي

والالفعالاتوالأقرال@الأحد@@ستعر@ضفيفلكبعدتمضي

النفوس.فيصاحبتهاالتي

بأنهكرتهيصوركثيرأ،مالااللهفآتاهقوممنقلىونكانلقد

الاستعمالصالفائضالمالمنالمدخرالمخبرءمووالكنزكنوز-

منالرجال..أقوياءمنالمجمحكةتعييالكنوزهذهمفقحوبأنوالتد@ول-

بثملمحهلاليدعهالبغي،فيميذكرولاقرمه.علىفلىونبغىهذا@جل

كماوأشياءهم-أرضهموغصبهمبظلمهمعليهمبغىفربماالصور.ثتى

يصنع
حقهمبحرمانهمعليهمبغى@ربماالأحيان-منكيرفيالمالطغاة

بينئولةبكونلاكيالأكنياء،أمهالديالفقراءحقالمال.ذلثفي

وتفسدالقلوب،فتفسدفه،شيءإلىمحريجحولهمومنالاغنياءوحدهم

الأسباب.منوبغيرهابهذهعليهمبغىيربماالحياة.

وكثيرونوالثروة.اءبالث@عليهاللهأنعمأنبعدوعلاقارودتكبرلفد

حبثمنويتكبروا،ويغحاطغيانا،فتزيدهمالنعمبثمكروالمالذين@ولئك

يئكروا.أنينبغيكان

نسيالذيالطمنهيالإنسانصورةالقصةوتبرز
شأته

وأبطرهومصيره

احاولوخيرا،بهيظمونيزالونلاوكأنهموفووهتىونقرموحلىلالغنى،

أمره.لاصلاحإرشا@ه
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@رجعه@لبغي،عنرءيحاولسقومهمنونجدففدحالأيةوعلى

نهجوهوبهذا@لثراء،التصر@فياللهيرضاهالذيالقويم،النهجالى

لا
لماالمعتدلالمتعيحرمهمولاثراعحم،الأثرياءيحرم

وهبهم
دثه@

من

عليهميفرضذلكونجلوالاعتدال؟القصدعلبهميفرضولكنهمال،

حاب:منفيهاوماالآخرةومراعاةعليهم،أنعمالذياللهمراقبة

أتاكفبماوابغالفرحين.يحبلاا@تهإننفرحلاقومه.لهقال@ذة

@يك،اتهكما@حسنوأخسنالديخامننصيكتن@ولاالآخرة،@لدار@له

تغولا
..@المفسدينيحبلااتهإنالأرض.فيالفاد

وفي
جماعالقولهذا

ما
وخصائصقيممنالقويمالإلهيالم@نهجفي

الحياة.مناهجسئربينتفرثه

والاحتفالبالمال،الاعتزازمنالمحبعثالزهوفرحتفرح،..لاأ

دتفرحلاوالاستح@اذ.بالملكوالاتهاجبالكنوز،والتعلقبالثراء،

رح

الحمدمنلهايجبومانعمته،وينسيبالمال،المعمئشيالذيالطر

بهويطيرقلبه،بهفيشغلالمال،يستخفهالذيفرحتفرحلاوالشكران.

علىبهويتطاولبى،

طغىعليهاستححذمنوبهجتها،الدنيازينةالأزل،مدوالمال

طايخا،كثيرأحباوئحسهجشعا،جمعأيجمعهفهووتجبر،واغتروتكئر،

والطعام،الإكرامإلىالمحتبي@قمعمكرمةولاأريحيةدفسهفييتبفيلا
جميعأالناسأنإلهوخيلعليه،يقدرلن@حداأنللمالالجموعهذاوظن

طأطأواتكئمفإداله،ئ@خرينإلاخلقماماأنهمأوطينته،غيرطينةمى

عندرؤويهم
استبقهانالمحى@ؤاإشارنه،عندكانواأشلى@ناصهته،سمع

ندائه.لتلببة

الطرفبكافةجمعهعلىوالتكالبئطغي،الديالمالحثإن
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ومكان!زمانكلفيالجاهلياتسمةوهووقساوة،كزازة@لقلوبتورث

حتى

يسيرالنلس،سكغيرهوانماالحياة،فيبدعأقلىونيكون

وسامهمعليهمسلطانهوفرصقومه،علىنجغىطريقهم،ويترسمسيرنهم

بطه

زائل،ظلالحالواصتكبلى..وبطرواستئلىغرورفرحتفرح..

وتحركت،تقلبصف@همابه،تغترولاةلما@وتيتتفرحلاووديعة

الماليفيدكولنوبوار،وهح@اندحارإلىفنتواستمنعت،وملكت،

ويذهب.ينتهيقليل..قحفهووالسلطان،والجاه

فيار@وهحي@أمرهوإصلاحقلىونإرشادالقومحاولوهكذا

لاودغيه،طغيانه
مم

وغر@ر.وغجبزفوفيالمالمنيستكئرإلا@نله

الفرحين!.يحبلاا@تهإنتفرحلافقالوا:أ

يحبلاالديأثه،إلىبذلكيرثونهفهمالفرج@..يحبلااثهإن

الاس.علىبسلطانهالمتطاولينالمتباهين،بالمال،المأخوذينالفرحيى

@لدنياأ.مننصيبدتنرولاالآخرة،الدار@ته@أناكيخماوابغإ

وفي
الفويم.الإلهيالمنهجاعتداليتمثلهذا

يأخذأنيحرمهولابالآخرة.المالو@جدقل@ئعئقالذيالمنهج

فيالمتحمنبقط
تكيفا،إياهويكلفههداعلىيحضهبلالحياة.هذه

ويضعفها.الحياةيهملالديالزهدتزمدلاكي

الأرضفيوليعملواالنلمى،بهاليستمتعالحياةطيباتاثهخلقلقد

فيالإنسانخلافةوتتحققوتتجدد،الحياةتمووتحصيلها،لتوفيرها
هذه

فيؤجهتهمتكونأنعلىفلكالأرض.
فلاالآحرة،هيالمتاعمذا

فيوالمتعتكاليفها.عنبالمتاعئشغلونولاطريقها،عنينحرفون
هذه
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طاعةفهوبها.وانتفاعلعطاياه،وتقئلللضثعم،الئ@كرألهانسلونالحالة

من
بالحسنى.اللهعليهايحزيالطاعات

ويمكنهالإنسان،حياةفيوالتنلسقالتعادلالمنهجهذايحققوهكذا

التيالمتعادلة،الطبيعيةحياتهخرومنالدائمالروحيالارتقاءمن
البشطة.الفطريةالحياةلمقوماتإهدارولاديها،حرمانلا

منهبةالمالفهذاإليق..@ته@احسنكماؤئحسنة
@حسان.الله

إلىبهوالإحسانالتصرف،@حسانالتقثلبحسانفيه.بالإحسانفليقابل

الئكران.@حسانبالنعمة،الئعور@حسانالخلق،

تغولاإ
والفسادوالظلم.بالبغيالفسادالأرضأ..فيالفساد

الناسصد@ربملءوالفسادالآخرة.ومراعاةال@همراقبةمنالمطلقبالتع

@و@مساكهوجههغيرفيالمالبإنفاقوالفسادوالبغضاء.والحسدبالحرج

والتبذير.والإسرافبالترفوالفسادكلعلىوجههعن

القلوبويفقدالمنافذ،ويسدالمشاعر،ويغلظالفطرفئفسدوالترت

ومنوتستجيب.بالحقوتتأئرتنلفىالتيالمرهفةالحساسيةتلد
يحلىبهنا

ويقيمالترت؟الإسلام
لاعلى@سلسالاجتماعةدظمه

للمترفينيسمح

لينخرحتىحوله،مايفسدكالغصنلأنهمالمسلمة،الجماعةفيبالوجي

الدود!.فيهويسغالسوس،ليه

أمةكلفيوالمترفون
هم

الماليجدونالذينالناعمينالكبراءطقة

حتىوبالشاث@،وبالراحةبالدعةفيعمونالر@حة،ويجدونالخدمويجدون

بالقيموتستهتروالمجانة،الفقفيوترتعوتأسن،نفوسمنترهل
يجدوالم@ؤاوهموالخرمك،الأعر@ضفيونلغوالكرامك،والمقدسات

الأمةفيونشروا@لفاحثةفسادأ،الأرضفيعاثواأيديهمعلىيضربمن

ومنولها.بهاإلاالشعوبتعيشلاالتيالعلباالقيموأرخصهاوأش@كلي@ا،
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الأمةنتحئلثم
بفائها،وأسببقوتهاوعناصرحيويتهاونمقدوتسترخي،

صفحتها.وتطوىفتهلك

تغولاة
..9@لمفسدينيحبلادله@إنالأرضفي@لفاد

الفرحينيحبلاأنهكمايحبلاالله@ن

ورة:المغرالفاجرةالرلة

معانيشتىتحملو@حدةجملةرقهفكانله:قارونقومقالكذلث
لإفساد:والفسادا

عندي،!علمعلىإنما@وتيتهقال:إ

جمعهليطوعالذيعلميعلى@ستحقاقأالمالهذااوتيتإنما

وتتحكمونفيه،التصرففيخاصةطريقةعليئئملونلكمفماوتحصيله.

الخاص،بجهديالمالهذاخضلت)نماوأناالخاصة،ملكيتيفي

الخاص؟.بعلميواستحققته

والفضل:والرزقالنعمةعنوقالالأهياء.بتأثيرفطرنهانحرفتلقد

صنعةأوبعلممخدوعكلوقالاقىون،قالهاعدي..علمعلىئرتيتهإنما

لهاتفقمابهائعللأوجلة
النعمة،مصدرعنغافلاسلطان.أومالمن

الأرز@ق.وئقذرالأساب،وئفوالقدرة،العلمصراب

سيشكركانإنليتينوالامتحان.للاختلىفتنةولكنهنعمة،المال)ن

أمالطريقسيعرفكانو)نسيمسدةأمبهاسيصلحكانوإنسيكفر.لم

الضلال.إلىيجنح

ويتعال@،بكرياءقوونوشمخاستغنى،رآهأنيطغىالإنانولكن

ببكانإنمااوتيهماأرديعلنالثيطانتملكهوقدالحقطورعنفيخرج

.!"عديعلمعلىاوتيته)نماقالةوفرنه:وقدرنهومهارتهوخبرتهجملمه
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وحكحتها،مصدر@لنعمةينىالذيالمطموسالمغرورقولةإنها

الثرية.فيمكررنموفيوهوالترت.ويعسدهالثراءويعميهالمالويمتنه

عرفهرثمومنغناه.سببوحدهماهماوكذهعلمهانيطنالناسسفكم

يصلح،ومابالماليفدماعلىمحلسبيخريمسك،ومائمقعحامسؤول
@رضاه!.غصسهإلىلاظرولاحسابأ،لثهحاس@غير

فيبذلالذيالفرثيالجهدويقدرالفر@ية،بالملكيةيعترفوالإسلام

الفرليالجهدشأنمنيهونولايثرعها،التيالحرووجعمنتحصيلها

الملكيةفيللتصرفئعينانهجايفرصداتهالوقتديولكنهئلغيه.أو

متعادل،مت@ازنمنهجومووتنميتها-لتحصلهامهجايفرضكماالفر@ي@-

لا
فيولاالترتحتىبهالاستمتاعفييدهيطلقولاجهده،ئمرةالفرديحرم
فيحقوقهاللجماعةويفرضالتقتحر،حتىإمساكه

علىصرقابتهاالمال،مذا

خاصمنهجوهوبه.والاستمتاعإنفاقهوطرقتنمينه.وطرقتحصيله،طرق

الس@ات.متميزالملامحواضح

يستمعلمقلىونولكن
يخضعولمربه،بنعمةلعرولمقومه،لداء

عنوأعرضالقولم.لمنهحه
كلههذا

فيم.بطروفيلئيماستكبلىفي

ينالللمستكبرومنإليه،ئلقىللنصيحةآذانهنتفتحانللطاكيةوأدى

س
نفسه

ويمس
قلبه!.شماف

واستكبارأ.غلفاالغنىيزاءالمال،حبفلبهاشربقدقارونإن

علبهئشيرونالذينهؤلاءفمننمسه،إلىسبيلالكلامهذالمثلفليبى

ئصحهإلىأعاقهموتطاولفيأتمر،
استبياقدشكلاإنهميخنتصح!

لافيماوتدخلوارحماه
هذاإنبلأمره،منيعنيهم

أمورهمن

وأعظمنفرا،وأعرمالاأكثرفهورثه.فيمتعالياجافيأكانلذلث
بلىلحاجةلستقال:إدجاهأ.وأعلاعلما،وأغزرمقاما،فعو،سلطانا
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رأياةواسذكمعقلألأنا@رجحكمراشد،إشلىةإلىولانإصحئصح

فأناو@حق،@جدربهلأنيإلاالعريض؟والئراءالمالهذالمتيتوما

عرفاناوأكثرمقاما،منكمخير

هكذا
المتعايى@مالهالإنسنيالنمئجهذاالكريمالقرآنيرسم

ومنالإلساية،المبمىزوايامنئصررهوسلطانه..بعلمهالمتكبروئرائه،

فيوهوغافل،ئقروماله،قرنهديالإنسانحياتهملابات

وال@وازين..القيمفيمقتهالطتخليط

نفسهويظنوالغر@ر،العلوديهيجتمعئكررإنسانينموفجقلىون

ذميم..وتبجحعترسةفيولكنهتعفيل،حلدهوحثوحصيفا،عالماأريبا

بسلطانه،دخررالماله،مختالاقومه،نداءتىوديسمعلمومكدا

وقدكريهأ،ثقيلاتعاجأقرمهنصبحةمنويتعاجب@ختياله،فييتمطى

منبهماأننسي
نعمة

عنأعرضال@ه.منهي
و@ستكبر،وتكئركله.هذا

.!9عنديعلمعلىإنما@ريةقال:وتجئر.أونعالى

الفبرةفولتهعلىرداالاية،إتمامقبلالتهديدجاعهثموس

لمغرا

أهلكقدا@ثهأنيعلمأوتم
مرمنالقرونمنتجلهمن

قئنهئثد

..(78ةالقصصأالمجرمونأقوبهمعنيسألولاجمعا؟وكثر

قوةمهأشدكفت@حيالأقبلهمناللهاهلكلقدومال،قوةذاكادفإذا

فليعلم.الئسجي.العلمهوفهذاهداءيعلمأفىعليهوكانمالا.وأكثر

برخىاثهعلىأمرنالمحرمينمنو@مثالههوانهوليعلم
صيسألهمأد

بهمذنوعنئثالولاالأشهاد!،ولاالحكمهمفليسهابهم.

..9@لمجرمون

الخطر،إلىوشههمالسر،عنلهميكشفبالعباد-رحمةوالقرآن-
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قلولهميلصىوهوهذا@لبيان.بعدعذرولالهمحجةللاالفتنة.ويحدرهم

@لتي@لضالةالكلمةهذهبمثلمصرعهمقبلهم.الغبرينمصلىعبعرض

9،..4الزمر:أ9عديعلمعلىأوتيتهإنماةقائلهم:يفولها

قبلهم،منالذينقالهاتىون.قالهاالضالةالكلمةهذهفاتهاهي

قوتهمولامالهمولاعلمهمعنهميغنولموالوبال.السؤإلىبهمفانتهت

سيصيبهموهؤلاءشيئا.
همومالاتتبدلافىفنة@لغابرين.اصابما

المهازيل!.الضعافخلقهيعجزهلافالثهبمعجزين..

8،..7القصص:أ@لمجرمون@ذنوبهمعنئسأل)ولا

وفتنة:زينة

منالأولالمثمهدكانلمحلك
البغيفيهايتجلىالقصة،ثاهد

علىوالاصرارالعظة،علىوالتعاليالنصح،عنوالإعر@ضوالتطاول،
الث@كران.عنبالممىيقعدوالبطر@لذيبالمال،والاكترارالفساب

فتطرقومه،علىبزينتهتلىودطيخرجحينالثفيالفمهديجيءثم

أوتيمامئللأنفسهمويتمنوننفوسم،لهاوتتهاوىمنهم،فريققلوبلها
حينعلىفلكالمحرومون.يتثمهاهعظيماحظاأوتيألهويحتمونفلىون،

@زينةالمالفتنةعلىبهفيعتزونم@همفريققلوبفيالإبمانيستيقظ

دقةفيالمونين،المبهورينإخوانهموئذكرونقارون.
ةيقينوفي

ليتيا@لدنيا:@لحياةيريدون@لذبنقالزيتهفيتومهعلى)فخرج
ويلكم!ئرنوا@لعلم:@لذينوفالعظيم.حألذوإنهفلىون.أوتيمثلمانا

@ثو@
2لمنخيرا@ته

الصابرونأإلائلقاهاولاصالحأ،وعملمن
7،98القصص:أ

طائفةوقفتوهكذا
المبهورالمأخوذوقفةالدنياالحياةفتة@ممنهم

بقيمةكلههذاعلىتستعلي@خرىطائفةووقفتالمتهافت،المتهاوي
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المالقيمةوالتقتافى@بن@والاعتزازال@ه،عندفيماوالرجاءالإيمان،

الميزافى:فيالإيمانوقيمة

إنهتىون.أوتيمافللنالبتيا@لدنيا:@لحباةيربدون@لذينقالإ

عظيم،..حظلذو

الدينوتبهرالقلوب،بعضاثرصزينةتستهويومكانزمانكلوفي

ماإلىيتطلعونولاالدنيا،الحياةيريدون
ديسأل@فلامنها؟وأكرمأعلىهر

غرضمنلالمانالالوسائلبأيولازينته؟الزيةصحباشترىثم@بأي

3الحياة
كماوننهاوى،نفوسهمتتهافتئموسجاه.منصب،أومالص

ماعلىلعابهموييلويتهاوى!الحلوىعلىالذببيتهافت
أيديفي

إلىولا@ث@ه،الذيالباهظالئمنإلىناظري@كيرمتاع،منالمحظوظين

اتحذوها.التيالخيسةالرسيلةإلىولاخاصو،الذيالدلىالطريق

هيبمقابيهاتقاسج@ولكهاومشغلة،ولهومتاعالدلباوالحياة

حينولكنهاهائلا.عظيماإمراالححقوفيالعينفيتبدوبموازينهاوتوزر

وهيتافهأزهيداثيئأتدوالآخرةبميزانوتوزنالوحودبمقايي@تقلى

أهلطمصائرإليهتنتهيجدمنالأخرةفيماإلىبالقيىأطفاللعبةتدو

الحياة!.لعبةبعد

هذهوتكاثر...وتفر.وزبة.ولهو.لعب.الدنيا:والحياة
هي

مهلةوهيشاغل..واهتمامحافلجذمنفيهايبدوماكلصراءالحقيقة

للحزاء.واستحقاقابتلاءوهيمحدودة

@لصحومناعولاالحقيقة،متحليىولكنهمناع.الدنياوالحياة

أومتاعا.فيحسبهالإنسانيخدعالذيالمتعالغرصر.متح)نهاواليقظة..

@رئنسي.ئغل@وئلهي،متاعفهيوالخدل!ئثىء@لزصرالذيالمتاع

شيطان.بالمال@لغرصركثير.والثاطين@لصد@ر.فييوسحىشيطاد

شيطاد.بالقوةوالغرورضيطان.بالروالغرصرثيطان.بالعلمو@لغرصر

3 9



شيطان...الشهوةونزوةشيطان.الهوىودفعةشيطان.بالسلطانو@لغر@ر

فهوتحصيله..فيالجهدبستحقالذيالمتحالحق.المتاعفأما

الآخرةوتصوراذوتقوىالنار.عنالزحزحةبعدبالجنةالفوزهوف@ك..

كر@ر.كلمنالعاصمهما

قوية،لمسةالبثريالقبلامستاب@الواضحةالجليةالحقبفة)ن

مالكيهمنأزيلوسلطانومالئلكفيئستخلفانهللإدر@كالإنسانتدنع

زائلبد@رههووأنهفيه،ئكن@اأنلهمسبقالذينأهلهعنهواجليالأوائل

عن
والسلطان.والمالالئلكهذا

بماممتحناالأرض،هذهعلىالإنانيقضيهاأيمالدياالحياةإن

يكسبماعلىمحاشباوالسلطان،والمالالملكبهذامبتلىمنه،يكود

بعدبقاءفيهويعمل

أنهفوقالقلبفيالإسلامئنئئهالذياقصورهذاإن

مووتقو@وحساسيةيقظةفيهئثيريظلالخدععهاتخدعهفلاالحقيقةيرى

فيه.يعيشالذيللمحنمعالأمنصمام

الأرص،علىيقضيهاالتيبأيامهوئمتحنئبتلىأنهالإنسانشعوربن

الاغترارضدماعةيمنحهله،ئتعتحوبكليملكه،ث@ءولكل

فيوالاستغر@قالدنيابزيةالانبهارمنوقايةعطيهووالغفلة،والانخدل
)نوفيه،وئمتحنعنهمسؤولهوالذيالمتاعهذاعلىالتكابىومنم@اعها

الحذر،ثديدالتوقي،شديدليجعلهبهتحيطالتيالإلهيةبالرقابةشعوره

منأيضاالنجاةوفيالإحسانديالرغبةشديد
الامتحان!.هذا

الحساسيةقلوبهمفييضعوالخيرالهدىلهماكيكتبالذينإن

قيمنفهسهموفيالحياة،ئقيمآخرميزانولهمبال@هالمتصلونفهموالحدر،
انمنقلبأوأكبرنفسا،أعلىوهموالمتح.والزينةالمالقيمكيرأخرى



عاصمداللهاسنعلائهممنولهمجمبعا.الأرضقبمويتصاغروا@ماميتهاووا
التخافلمن

العلم@وتوا@لعلم،الذينهمإوهؤلاءالعباد.جاهأمابم

التقويم:حقالحياةبهئقحئونالذي@لصحيح

2لمنخير@ته@ثرابويلكم!@وتوا@لملم:@لذين@وتال
وعملمن

ونأ..إلا@لصبرئلفاهاولاصالحا،

منخيرالله@ئو@
قارون.عندمماخيردثهعند@وما@لزينة،هذه

ونالصابرالائلفاهالارفيعةثرتجةالنحوهذاعلىوالشعور

وإعرائها.الحياةفتنةعلىالصابرونومقاليسهم.الاسمعمرعلى

الهيعلموعدماالكنيرون.يتشهاهمماالحرمانعلىالصابرون
الصبرمهم

كذلك
الأرض،فيماكلعلىالاشعلاءثوجةالدرجة.تلكإلىيرفعهم

اللهثو@بالىو@لتطلع
و@طمئنان.وثقةرضىفي

وتنهاوى،النفوسأمامهاوتتهافتفوونها،@لزيةفتةتبلغوعندما

@نراثها،منالضعافالناسوترحمللفتنة،حدالتضعالقدرةيدتتدخل

لاصلا:حاسماالئالثالمشهدويجيءتحطيصا.والكبرياء@لغريروتخطم

لهكاننماالأرض،وبدارهبهفخسفناإ
من

منينصرونهئة

1،..8القصص:أ@لمتصرينأمنكانومااشطدون

وبدارهبه@فخسفناخاطفة:لمحةوفيقصيرفجملةفيهكذا

فيهاعلاالتيالأرضبطنفيوقوىدارمهوابتلعتفاتجلعتهالأرض،

يتصرولاأحد،ينصرهلأعاجزأ،ضعيفاوفبوفاقا.@حز@فوقهاواستطال

مال.أوبجاه

حافلمهدالصاخب،العنيفالمئهدهذا@لكريمويصور@لقرآن

للخسف@لمعروضةفالصورةالقرآن.غرضمعه@هفييتسقبالحركة،

تعجبونالذيهذا)نتقول:@زينته،وكنوزهدارهمعالئتكبرالمتعال@بهذا



تصيرحقيقتهليهوإنما@مدمهتستطيلحنالذيوهذابه،وتعترونبه،

هكذاغمضة،فيتطولهالفاثوةالقدرةيدفيفالإنسادزائل،
ومضةفي

بهفخسفناوسلطانهأوثروتههوفاختفىسحيق،مكانفيالأرضابتلقه

لئلاالخاطفة؟السرعةهذهولمالأرض،..وبداره
يتهمبم

لمن@حد@ن

منيبلغمهماا،امتد@أوقرارا،أوا،وحو@أومنبتأ،وشمخويتعال@يتكئر

@لمجهول،منومضةفييقي)نماةوالسلطانوالجاهوالقوةوالكنوزالروة

المجهول!!!.الىومضةفيليذه

المهدشاخص.حيتص@لرإنهالأرض،وبدارهبه)فخسفنا

و@ر@عمافول.وفيهاربةفيهاظلالأبجدة.ظحلأئلقيوهويتحرك

وإيفاعدت!.@وإيماء@@إيحاء@

ذاته.الوقتفيحيةمروعةهائلةعنيفةحركةوهيبه..فخمفنا

وضعفه..امامهاالثريالمخلو@وعجزالعظيمةاطهبقدرةالإيحاءو@راءها

مجاملةولاتسامحأتحتمللاالتيالأمرهذاجديةإلىالإيماءصراءماأنكما

كلههدابعدويراع@اكان.كائنأسلأحد
والخشوع!.والهولالرهبة)يقاع

قالوتكئر.وتجبرعلامنكلسينتقمغلاهفيسبحانه-الله-إن

فمنرثائي،والبهبرياءبز@ري،العروجل:عز@لثهقال@%إاك-رسول

عتبتهإينلىعني

الانتقاميستحقونالمفسدينوالمترفينالمتكبرينمنو@مثالهقلىون@ن
فلاضبأ،عليهماللهيصبهالذي@لعذ@بوالآخرفالدنيافي

يفلتونيدعهم

الحماكينالضعافهؤلاءيتوعدالذيالمتكبرالجباروهوعذابه.من

الرعيب!.بالعذ@ب

@لثه-رسولأنعنه-اللهرضيهريرة-أبيعن
بينماقال:إي-

رصيمريرفلبيعن(4090)@رد@ير@و@ح@حه)0262(،سلم@حرجه(1)
كص@اله



بذثيته،فيبختال)2(،راسهئرخلنف@ه،ئعجئه(1)خئةفييمشيرخل

فهويختجلجلبه،اللهخس@
(3)

بومإلىالأرضفي
القامةإ

سلمةوعن
كط%ال@ه-رلولتالتال:عه-اثهرضيالأكوع-بن

فيصيبهالجباري@،فيئ@كأحتىبنفسهيذهالربئيزاللا"

وتكبر.يرتفع@ي:"بنفسهيذقث"ةوقولهأصابهمإما

قلرونصشهدالقرآنيرسموهكذاالأرضأوبدارهبهفخقاة

الذي@لمفزعالهرلمث@هدخلعا.ويخلعهاهزاالقلوبيهرمهدالمروع،

ونمبالأرضبط@ليهرىلقدالرعب..@لخوتالنفوسفيئلقي

العذ@ب..فييغوصفيهايتحلجل

الضربةورئتهمالناس،بعضجرفتالتيالطايخةالفتنةمعهوهوت

هذاوكانوالضلال.الغملةفنحقلوبهمعنوكشفتاثه،إلىالقاضية

ةالأخيرالمشهد

يبسطالههكأنسييقولون:بالأصمكانهتمنواالذين)و@مبح

ويبنا.لخسفعليناا@تهمنأنلولاويقدرعبادهمنيثاءلمن@لرزق
ا

2،.8القصص:أالكانرون،ئفلحلاكأنه

ئؤتهمولمبالأص،تمنوهمالهميستجبلمأفىاللهيحمدونوقفوا
إليهانتهىالذيال@ئسالمحزيالمذذالمصيريرونوهمقلىون.آتىما

أنإلىوصح@اوليلة.يومير
فهريوسعا@ه.رضىعلىآيةليرالثرإء

والغض@.الرصىعيراحرىلأسبا@ويضيقةعبالهمنيثاءمنعلىالرزق

@ل@لة(1)
وطات.طهارةلهنر@@لحاء@لهل@ص

سثطة@ير@حه.ئرخليا(

رلويعوصأيدالحييى،يخلحل.يث@

ي@4@
2 1 1 / 1،02 2@لا@وصلم2،2 0

@

حنحليتوقال@لنرصليرو@ه(5)



مو)نماالعنيف.الثديدالأخذهداقلىونما@خدرضاهثليلكانولو

د@ووقاريفلحون.لاالكافرينأدوعلمواالبلاء.يعفبماالذيالابتلاء

عندهماالىونسبتهبالمال،اغترارهولكنالكفربكلمةيجهر
العلممن

ليئسلكونهجعلهم
نوعفي@يرونالكافرين،عد@د

هلاكأنههلاكه

فرلكاا

المؤمنةالقلو@انتصرتوقدالمشهد.هذاعلىالستار

فيالإيمانقيمةرجحتوقدالسافرة،القدرةلتدحل
ثمالميزان..كمة

أوان:أسبفيالتعقيبفييأخذ

لاوالأرضفيعلوايربدونلاللذيننجعلهاالآخرةالدار)نلك

..(83ةالقصصأ@للمتقينوالعاقبةفساثا

الذيالحقالعلمالعلم.أوتراالذينعنهاتحدث@لتيالآخرةتلك

الآفاقالبعيدةالرتجةالعاليةالآخرةالدارتلكالحقيقية.قيمتهاالأشياءبق@م

1،..2اء:لإصاأتفصينأوبهرثوجاتكبروللاخرةأ

وصالحق،النفلىتشدفص
فيهناكفهوالضخم،التفاضلشاء

هاكالآحرة.
حدودهابعلملاالتيالمتطاولةوالأمادالفميحة،الرقعة@ي

@لهزيل..الدنيا@لقليلقحفيلاالمتنافسونللبتناف@فلكوفيالله.إلا

منخير،الآخرةولدارإ
دار@لتقن،ونعمالدنياأالد@رهذه

3النحل:أ

فإفاكلها.للقيمالدقيقالميزانالإلسانأماميضعالكريمالقرآنإن

الآخرة.الدارفيبالحياةتقلىحينولعبلهوومتاعهاللىزاقهاالدنياالحياة

فيهالائنظرحينولعبالهواإلالشتعم@هافيالدنياالحياةفهذه

هوفيهاالمتحيصغحينللنلم@.العلياالغايةهيتكونحينالآخرة.إلى

بالحيوية.الفائضةالحياةدهيالآخرةالحياةفأماالحياة.منالغاية



لأالإيثلىهدافعنبلوىكلأسلم@هوالدنياالحياة)ثارإن

ةالآصرحسا@يحسبحاأفىتقضيهملألهاوالضلال،الفسادثمالانحر@ف

وئؤئرونها..لدلياايريدونوهموئؤ@روها.

لاالدنياا"وتسميتها
مصا@نة.تجيء

جفبإلىالهابطة-الواطةدهي

فيوألقىنوعها؟فييخروأبقى..حيروالآخرةالدانية:أنها
أمدمما.

حماقةالاخرةعلىالدنياإيتاريبدوالحقيقةهدهظلوفي
تقدير.وسؤ

لصير.عاقلعليهايقدملا

لاوالقرآن
الدلياالحياةمتحالزهد@يعلىبحضأنبهذابع@ي

يعنيإلمااتجاهه.ولاالإسلامروحلي@هذاإنسعيدأ.والقائهمهوالفرار

يقصدكماافهحدودعنديخهوالوقيفالمتع،هذافيالآخرةمراعاة

عليه!تتلىفلامائكئفهائكثفهاله،أسيرةالنفصتصبحللاعليهالاستعلاء

قيمةوهذهالدنياقيمةفهذهالصحيح.لميزالهايزنهاقيممسألةوالمسألة

علىالدنياالحياةمتعفييسيرثمالمؤمن،يسترهاأنيخبغيكماالآخرة

حياةوالآخرةولب،لهوالدنبانظرته.فيمعتدلالحريتهمالكأصوئها،

مليئة

فيوتؤرجحتختل،الغافلينمقايي@كلتحعلالأخرةص

تصوراوقيمهاو@حداثهاالحياةتصوريملكونفلاالقيم،يزانأكفهم

فيالآخرةحسبلأنناقصا،سطحيأظاهرأبهاعلمهمولظلصحيحا،

مالكلنظرتهئغيرالإنسانضمير
فييقع

الأرضعلىدحياتهالأرض.هذه

هذهفيونصيبهالكرن.في@لل@للةرحلتهمنقصيرةمرحلةإلاهيإن

@والأحد@@لوحو@فيالضخمنصيبهمنزهدقدرإلاهو@نالأرض

فيتتمالتيوالأحيال
الروايةمنصغيرفصلإلاهيإنالأرصهذه

أنينبغيولاالكبيرة.
الرحلةسقصيرةمرحلةعلىحكمهالإنسانيي



الروايةمنصغيروفصلالضخم،النصيبمنزهيدوقدرالطويلة،

ا

لل@نجعلهاالآخرةالدارتلك
ين

لاوافىضفيعلوابريدونلا

لأنفسهم،بأنفسهمالاستعلاءخاطرنفسهمفيفلايقيمفادا،..

بها.يتعلقومابأثخاصهموالاعتزازبذواتهمالاعتز@زقلولهمفييهجىولا

الحياة.فيومنهجهبالثه،الثعورليملأهابأنفسهمشعورهميتو@رىإنما

ومهازينهاوقيمهاوأعراضهاوأشيائهاالأرضلهذهيقيمونلاالذي@أولئك

الدارلهماثهجعلالذي@هملىلئكفسادا.كذلكفيهايبغونولا

السامية.العالةالد@رتلدالآخرة.

كضبهمنويتحرجونويراقبونهاللهيخونالذينللمتقين!هو@لعاتجة

رضاه.ويبتغون

اتجاهاتمنهاتنثقالوجدان،فيوحالةالصمير،فيشعوروالتقوى

الإنسانوتصلالظامرة،واقصرفكالباطةالمئاعربهاوتت@دو@كلمال،

الكئيولينبينهاالحجبفتقلالروحمعهاوتثفوجهره.سرهليبالذ
ومتىوالمجهول.المعلومفيهويلتقيوالشهاثة،الغيبعالمييشملالذي

بالغيبالإيمانفإنوالباطن،الظامربي@الخجبوانز@حتالروحشفت

الروحواتصالالساترة،الحجبلإزالةالطبيعيةالثمرةهويكونعندئذ
المآلوهناكترجح.ولاترددبلالالآخرةاليقينئمالبه،والاطمئنانلالغبب

للتقين(..و@لعاتجةالمأوى..،وهناكالمئوىوهناكالرجاء،وهناك

الحسنةلفسه.علىاللهكتبكماالجزاءيقعالاخرةالد@رتلكوفي

وتيسيرا:الخلقبضعفرحمةبحثلهاوالسيئةمنها.جرهووبمالأضعافها

@لذين4فلائجزباليئةجهومنفها.خيزفلهبالحنةجاء@ن

..(84القصص:أ9يعملونكفواماإلاالسيئاتعملوا



ويجمع
منسسقهمومنوقلىونوهامانفرعونبينسبحانه-الله-

موسىجاعصمولقدوهامان؟وفرعونوقرونفيالكفلى

فمنهمبذنبه،نائخذفكلأسابقينكفواوماالأرضفيفاشكبروابالل@
منومنهمحاصبا،عليهأرسلنامن

منومنهمالصيحة،ئخذنه
بهخسفنا

أنفسهمكانواولكنيظلمهم،ا@تهكانومائنرقنامنومنهمائىض،
..(39لعحكبوت:ا1يظلمون،

ومالهلثروتهوتكئروعلاعليهم،لمغىموسىقومسكانوقلىود

وظلمالأرض،فيوغلاوطعى،بغىغش@أ،طاغيةكادوفرعونوعلمه.
لهالمعي@لمكائده،المدبر@ريرهكانوهامانغليطا.عهاوعتىكثيرأ،ظلمأ

وبطشه.ظلمهعلى

الحكمحروتواستطالإسراثيلليعلىفرعونبغىقد
ولقدواللطان،

سعي
وكانتوالمال.العلمبجبروتواستطالعليهمتىون

تك@ولموحنحعههوافي@حدهوفلكوبدارممابهخسفهذاواحدة،النهاية

سانرةالقدرةيدتدحلتإنماالظاهرفالأرضقوىمنتعلىضهاقوةهناك

والمساد.للبغيالوقوفعنالنلم@عجزحيناوالفساد،للبغيحدافوضعت

أنهعلىوتلكهذهوثلت
ويقفالفسادوشمرالريتمحضحي@

سويحىحسيرأ،والصلاحعاحزاالخير
لالمال.والفتةلالئم@المتنة

م@سبصولالخلق،شلىسنللامتحدي@،سافرةالقدرةيدتتدخلعندئذ

والفساد.للئرالراحالحدلتضعالأرض،قوى

الجوفاء:الظاهرةالقيم

ومنوهامادوفرعونقارونإن
الزمانليذ@علىطريقهمسلد

المكانواختلاف
فيهم

العلوودئةوالفسا@والبغيالطغيانفئةواحدة.فئة

لتجبر.والاستكباروا
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لرعرنفغواللطان.الحكمقوةولرعودميسىقصةعرضتلقد

المتجبرالطاغية

قيمةومعهاالمال،قيمةموس-قومقومه-معقارودقصةوعرضت

وهمزيته،فيقارونعليهمخرجوقدالقوميستخفالذيالمالالعلم.

الأقوياء.الرجالمنالعصبةلتعييمفاتحهإنماالمالمنأوتيأنهيعلمون

ويحسبقارون،بهيعتزالذيوالعلم
ذلكأوتيطريقهوعنسبهانه

خزائة،تستخفهملاقحمهمنالصحيحالعلملىتواالذينولكنالمال.

وأبقى.خيرأنهويعلمونالله،لوابإلىيتطلعونللةزينتهلستخفهمولا

عنهئغنيولامالهعهئغنيلاالأرض،وبدارهلهفتخسفاكهبدتتدخلثم

فيفألقتهفرعون،أمرفيتدخلتكماسالرأمباشرأتدخلاوتتدحلعلمه؟

المغرقي@.منفكان@ونجو@هواليم

ومى
ضميرفيقارونقصةوالطغيان.المغيقصةفيالجولةمذه

منطرفأنرىالزمان،
تحيد.ولامرةتتخلفلاالتيالجارية،اللهصة

النلس،منناسوهمالغابري@،مصاثر@يالتائلإلىدعحةوهي

الآتية.خلفائهممصائرعنالماضيةمصائرهمتكشفاته،خلقم@وخئق

اقهلسة
هي

مبداعليهيقهمثابتحقاللهوسنةالجميع.فياقهسنة

العواقب.معهفتتقلبيتقلبهوىولاالناس،منلجيلمحالاةبلاالوححد،

العالمش!.ربقهحاشا

إنهمدارعلىمكرور،وموقفمعادة،قصةقلىون،وقصة

الحساسية،فقدهاوالقلوب،يغلطوالرفالحق.أمامفترتكلموقف

علىوتستكبرلصوته،ولاتستعالحقفلاترىويغيهاالفطرةويفسد

للنور.تتفتحولاالباطل،علىوتصرالهدى،

ماوئجرهمالزائل،والسعيمالزاثفةالقيمنخدعهموالمترلود
فيههم
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الرضىآيةأنهويحالورةاللهعذ@بمنمانعهمفيحسبونهوقوفثراءمن

كئرنحنوقالواوالجزاءإالحبمنأعلىمكانفيأنهمأو

3أشأ:بمعذبينأنحنوماوأولا@ا،لامو

الظواهر،الايرىولاتقديرانه،وتضلموازينهئخطىءالإنسانإن

ونعمه،فثرمهربههابئماإناالإنان@أمااثه:بميزانيتصللمما

أهانن،رثفيقول:رزقهعليهفقدرهابئماإناو@ماكرمن.ربفيقول:

6،..1،51الفحرةأ

وقبضبطومن@حيال،منبهاللهيتيهلماالإنسانتصورهوفهذا

تمهيدأالابنلاء،أنهيدركظرالمقام.أوبالمالوالإكرام.بالعمةيبتليه

يح@إنماللجزاء
ال@هعنداستحقاقهعلىثليلأالمكانةوهذهالرزقهذا

والامتحانحزاءالبلاء@يعترواحتيارهلهاللهاصطفاءعلىوعلامةللإكرام،

انتيجة
فيعليهبالتصييقويتيهالحياة!مذهبعرضاللهعدالكرامةويقي@

فيويرىعقولة،الاختبوويحسبكذلد،جزاءالابتلاءفيحبالرزق،

رزفهعليهضيقمامهاشهئردلمفلواثه،عندمهانةالرزقضيق

ديوهو
التقدير.ديومخطىءالتصورفيمخطىءالحالتيىكلتا

م@ابتلاءقضهأوالرزقلسط
@وال@عمةعلىالشكرفهلبطهرلعبده.الله

فهيطهرماعلىوالحراءالصجر.أوالسدةعلىالصبرمهويظهرالطر.

العبدوفيمةالحراء.هوئمعالدليا@وعرصمىأعطيماولي@

عدهلماتتعلقلاألتهعند
يستدللاسخطهالله،ورضىالدنيا.غرضمن

ليوالمنعبالممحعليه
ويمنعوالطالع،الصالحيعطيفهوالأرض.هده

يعطيإنهالمعول.عليهالذيهووفلثهداما@راءولكنوالطالح.الصالح

الالتلاء!.نتبخةهوعليهوالمعولليبتلي.ويمنعلببنلي

كماالقيمميزانللنلسالقرآنوضعلقد
هي

لهمفهوئبينال@ه،عد
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علىيدلولاالأصيلة،الثابتةبالقيمعلاقةلهليستوقبصه،الرزقبسطأر

م@غضبولارض
عذ@إلىيدفعولاعذابابداتهيمنعولاالله،

هو)نما.@

آخرقانونايتغوالغضب،الرضىوعنوالجزاعماالحسابعنمنفصلأمر

كرولكنويقدر.يثاءلمنالرزقيبطرءيإنة)قلاطه.سننس

..(36ةأسأيعلمون،لاالناس

@لمتحوسائلوتملكوقبض@!الرزقبسطمسألةالمسألة.وهده

ذلككثيرة.صدصرفيثيءسهايحيكمسألةمنها،الحرمانأووالزية
حين

أعراضهامنويحرموالفساد،والباطلالرأهلعلىالدنيا@حياناتتفتع

كانمااللهأنالناسبعضفيحسبوالصلاح؟والحقالخيرأهلأحيانا

الخيرتيمةفيالناسبعضيثكاومقام؟فوعندهوهوإلاعلى@حدليغدق

بالع@مان!.محوطةيرونهاومموالصلاح،والحق

إليها.اللهينظرالتيوالقيمالدنياالحياةأعراصبينالقرآنويفصل

@رضاهالمسألة،هذهوأنويقدر.يثاءلم@الرزقيطاثهانويقرر

عليههومنعلىالرزقاللهيغدقوقدبينهما.علاقةولاأخرىمألةوعفبه

الثراهلعلىاللهئضيقوقدر@ض.عليههومنعلىيغدقهكماعاض@

جميعفيو@حدةتكونلاوالغاياتالعللولكنالخير.أهلعلىبضيقكما

هذه

ولطرأسؤالبزد@ثوالهماستدراجاالنرأهلعلىافىبغدق
الدنيا@وفيهميأخ@ثموالجريمة،الإثممنرصيدهمويتصاعفلافسادا،

فيزث@دوايحرمهموقدالأثيم!الرصيدبهذاوتقديره-حكمتهوفقالاخرة-في

بهذا@لحوينتهمااثه،رحمةمنوبأساوضيقاوجزعاوجريمة،وفسوقاشرا
و@لضلال.الثرمنرصيدهممضاعفة

كنبرةصالحةأعمالمنليمكنهمالجر،أهلعلىاللهبغدقولقد

بالقلبعليهمافهنعمةوليثكرواالررفديلهميبسطلملوبالغيهاكانواما



يشحقحنهالحسنمتمنرصيداكلهبهذاويذحرواالحمل،والفعلواللسان

اللهعند
فيبلويحرمهموقدقلوبهمفيالخيرسيعلمهوبمابصلاحهم

إلىواطمئانهميخه،م@رجاع@بربهم،وثقتهمالحرمان،علىصبرهم

مضاعفةإلىبهذاويهماوأبقى؟حيروهووحدمابربهميرضاهمقدره،

والرضهان.الحيرمىرصيدهم

ومنالنلى،عملمنوقبضهالرزقبسطأسبابكطتماوأيا

المالأنعلىبذاتهادل!تكونأدعننفصلةمسألةفهيالله،حكحة

تصرفعلىتتخفولكنهاالله.عدتؤخر@ونقدمقيموالمتعوالرزق

ومتاعامالااكهوهبهفمنديه.عليهمالمضيقأوالرزقفيلهمالمبسوط

@ياحس@ماحزاءالثوابفياللهلهيضاعففقدالتصرتفيهمافأح@

نعمة

المعحكمةيدركلاالإيمان-منقلبهيخلوحينالإنسان-أن
اتصللالإيمادقلبهعمرف!@االله.يزانفيالقيمحقيقةولاوالعطاء.

وراءلماوتيقطالزهيدة،الأعراضميرانهفيوخفتهالكماوعرت

لهفحملالجزاء،منالابتلاء
إلىواطمأنس@اء..والقضالسطفي

اللهميزان@يقدرهوعرتالحالين؟فياللهقدر
بعير

الطاهرةالقيمهذه

حاهليةكلفييوجد@مئالهممكة-فياناسأيخا@القرآدكان

فيلربهمظنهمأناسأ@لكوأوسع-الأرضمنأر@عبعالماتصالهاتفقد

المالأنفل@الأرضليالناسلقيمتقديرهموذلثوالقبض.البسط

علىتكالهمكانثموسمقيممى!صراءهماولي@شيء.كلعدهمو@لجاه

وحبهمعظيمأ،المال
يورثهمكماوطمعا.سراهةيورثهممماطلنهيا،حباله

طنو@صلهميكشفثمومنوشحا..حرصا

فيصديرهم
المجال،هدا

معىبثو@كليخطفمعلةهماوالثحالرههذاويقررأن
صراءسالانلاء

الأرز@ق.فيوالقبصالبسط



@لمسكين.طعامعلىتحاضونولاالبتبم،نكرمونلابلكلا.أ

2-17الفجر:أجقأ،جأ@لمالوتحبونلمأ،كلا@اتر@وكلون

بسطلي@الإيمان.منالخريالإنسانيقولكماالأمرلي@كلا!

المهانةعلىلمحللأالرزقتضييقولي@الله.عدالكرامةعلى@ليةالرزق

بحقتوفونولاالعطاء،لحقت@هضونلاأنكمالأمرإنماوالإهمال

امبإكرفيه،النحاحتحاولونفلاالابتلاءمعنىتدركونلاإنكم..

تأكلونالعكس-علىأنتم-بلالمسكين،إطعامعلىوالتواصىاليتيم

فييستبقيلاطاكيا،كثيراحبأالمالوتحبونجشعا.شرهأأكلاالميراث

خيرأومكرمةنفوسكم

وشعورهمالاسحياةعلىيطغيحينالما@يوالتفكيرالماديةإن

والأخيةوالوئاموالتسامحوالرالرحمةشعورفيهمئعطليكادوتفكيرهم

أنيمكنالذيوالإيمانالصميرالإنسادفيئميتبكادوحنىالإلسالة،

والإنصات.والإحسانوالحقوالبرالخيربنمازعصاحبهيمد

كالحا،الحياةوجهتححلالما@يةإن
القلوبمنالرححةتغتال@هي

المادةهوال@يدميزانهالأنئطاق،لاححيماوتصبحالحياةفتمسد

لىواشغراقشعوروضعفوجثعوأناليةوتنرقسهةمنتنتجهوما

الإنسالية،والعواطفالكريصةوالآد@بالبرروابطمنوتحله@،الشهو@

التيومطامعها@رغباتهاالنوسنزو@تتحقيقسبيلفيالوسائل،سوتبيحه
والما@فالروحبينتقريبأالمقدقدالتوازدولأنالصسغة،تلكتمليها

لعلم.والعاطفةواوالعقل،لقبوا

بأخلاقهمالمترفينطبفةوتثأالمجتمع،فيالترتيئأحين

وتفعلالمادبةالإغراء@تنئتدالترف،وألواتالأموالوتكئرولفسيتهم،

الضياععلىالصالحوالعملالإيمانيثرفحتىالمجتمعليفعلها



بقاءولاوالروح،الأخلاقفيانهيارإلىو@سعةبخطىالأمةوتتقدمو@لتلف،

نذيرأالثديد،@لثهلعذ@بنذيراثومأومذاباثه،الصلةفيفلكبعدلأمة
الإيمانديالإفلاسوهيقبل،منالأممبهاأصيتكلثةكبرى،لكلىتة

نائمرقربةئهلكأنوبذا@ردنانلك:إبعدلأمةبفاءولاوالأخلاق،والروح

..(16الإسراء:أتدميرا@فدمرناهاالقولعليهافحقفيهاففسقواقرفيها

لأنها@خدتهالكةأنهالقربةاثهقدرفإداهذهاللهشئةنفرروالآية

علىتصر@و@تدافعهمفلمالترفون،فيهافكثرالهلاك،بأسباب

@تحللتالفسق،فيهادعئمفيها،ففسف@االمترفينهؤلاءافهسلطأيديهم،

المؤولةوهيواله@ك.الدملىوأصا@هاالله،سةعليهافحفتوترهلت،
نفامهاصتصلحولمالمترثين،أيديعلىتضربلملألهابهايحلعما

ذاتهالقرفي@فوحودالمترفينبوجوديسمحالذي
5هو @جلهسالذي1

بالطهورلهمنسمحفلمالطريقعليهمولو@حدتعلبها@فسقحا،اللهسلطهم

ليقيحماويفسدفيهايفقعليهاساللهسئطوماالهلاك،استحقتمافيها

المحه.@وعد@الهلاكإلى

وستانتحل@،لالواميرالنريةللحياةجعلتقداللهإر@دة)ن

كلمته.وتحققاللهفت@فذ@ر@ثةالتائجتتبعهاالأسبتوجدوحينتتدل،لا

فيالمرفينوجيلكنلالمخاءيأمرلااللهلأنبالفسق،يأمرلاوالله
الانحلال،طربقفيوسلىتلاؤها،تخلخلقدالأمةأنعلىدليلذاته،

بسماحهاال@هلسنةتعرضتالتيوهيوفاقأ،جزاءسيصيبهااطهقذروأن

والحياةبالوجوللمترفين

ولكنهاالبب،يثىءالديالقهريلتوجيهبر@ثةليستمناة@فالإر@

والأمربهجرتاللةلأرمنهمفرلاالذيالأمرالسب.علىالنتيجةترتب

علىالمترتةالطبيعيةالنتيجةإثاءولكنهإلى@لفسق،توحيهياأمرأليى

الصق.وهيالمنرفي@وجود

4 1



آثلىها@لتيتنثىءالفاسدةالنظمتركليالجماعةتجعةتبرزوهنا
فيحقفيهاقوايف@لاكيفيهاالمترفينأيديعلىالضربوعدممنها.مفرلا

تدميرأ.فيدمرهاالقولعلبها

الذنوبثتكلماقرن،بعدقرناالأولين،فيمضتقدالةهذه

في
الضير.عبادهلذنوبالخيرهوواللهالمصير،فلكإلىبهااننهتأمة

الطغاةمصيرالدبن،يومالمترفينئزلأما
)و@صحابالبفسدين

يحموم.منوظلوحيم.سمومفي@لشمال؟أصحابماالث@مال
بلىدلا

1مترنينذلكتبلكانواإنهميم.كرولا 0 ..(45-41الواتعة:أ0

وحميم..سممفيهاكلكنهم@راحة،دعةفيالدنيافيكانوالفد

فيمتناهوالماءالأجسام.ويثويالمسامإلىينفذساخنشحاظالهواء

يحمحممنظل"ولكنهظل!ومناكئروي.ولائبردلاالحرارة
ظل..@

فيهزوحلاسنظلوالتهكم.للسخريةظل!إنهالخانق.اللافحالدخان

لاكزكذلكوهوبردثولا
إنعاشا!..ولار@حةه@وز@يمنح

خلفتلقد
تنتظرهمالمفسدينللطاغينمرصاداوكنتووجدتجهنم

قبلكانواإنهموفاق:،جزاءكلهالثمظفهذاإليها..وينتهونوتترقبهم
للمترفين!.الشظفآلمومافلك

وكنوزه،ومالهبزيتهالأرضفيعلالعدماقاروناثهأخدلقدولعذ،

الضالة:كلمتهقالبعدماطويلا،وآذاهمالنلسفتنلعدماوتجبر،وتكئر

عنهئغنولموالوبال.السؤإلىبهفانتهت@عنديعلمعلىأوتيتهإنماأ

شيئا.سلطانهولامالهولاعلمه

يغلقالترفعىوالإعراصوالعلواليهبريورثالترتإن

ادربر.ثونالعقوليطمىالترفوالإرشا@النصيحةسماععنالقلوب

تريد@نلااليالجبلةلهذهوالتدميروالخسفالهلاكإلايكونلاثمومن
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لتستين.عقلهاأوتمتحلتحس،قلبهاأوتفتحلترى،عينهاتفتح

هذا
مصيرهووهداالأرضأ،وبدارهبه)فخمفناقلىونمصيرهو

الصنففلث
عاقبةيتبيونلعلهمالناسعلىالقرآنيعرضهاثهخلقمن

يسلكون..الذيالطربق
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الجنتينصابقصة

ىالمحتو

وتقديمعرض-
لالتهإلاقوةلااللهشاءما-

اقهميرانفي-

الحقمرآة-

4 1
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الجنتينصاحبقصة

والقيمالزائلةللقيمملاتمر@والحنتيرالرحليىقصةتجيءئم
وهيالبافة

فيوتتمثلالعاثيةوالحياةاليوميةالحياةوقوعآيالأكترالقصة

وحين..وزمانمكانكل

ينةوالزوالجاهالمالوجهيبإيمالهالمؤسيعزكيفتصورالجتينوقصة

اته.لسيادعلىويؤلهلالحق،يحبههالمتمخ،المنتمشصاحهايجهوكف

خلقكبالذيكفرتيحاورهوهوصاحبهله)قال
منئمنر@بمن

نطفة
3

.@رجخبمسواك

ةالمعتزوالنمىالحياة،لزيةالمعتزةللضواصحيرنموذحينترسموهي

لطائمةإلسانيممحثجوكلاهمالاته
حلللرمموفيالجت@صاحبالناس.م@

علىتسيطرالتيالكرىالقوةليسىالنعمة،وتبطرهالزوة،تدهلهالضي،

ةالقوتحذله@لنتمى،لاخالدةالعمةهذهويحسبوالحياة.الاسأقدار

الجاه.ولا

العمةيرىلرئه،الداكرلإيمانه،المعزالمؤم@للرحلمموفجوصاحبه

كمره.ولحح@هلاوذكره،لحمدهموحةالمعم؟على@ليلا

ملالهم)واضر@ودحامة.ازدهارفيالجتيىبمشهدالقصةوتبدأ

بينهماوجعلنابنخل،وحففناهماأعنا@،منجنتينلأحدهماجعلنارجلين



تظلمولمكلطآنتالجنتينكلتازرعا
كانوفهرا.خلالهماوفجرناشبئا،مه

له

لهوالرحاء،الهاءأسببلهوتو@رتالعمة،عمرتهرجلقصه

م@ححتار
الكروم،صمثمرتانجتانالحبء@هماالكريمالثمرأعا@-

الزروع،تتوسطهماالحبب-الكريمالتمرالنحيل-م@بسياجمحمولتان

)كتاوالمال.والمتاعالدالقةوالحيويةالهيجالمنطرإلهبينهما@ر..ويتفحر

تظلمولمكلهاآتتالجتين
شيئاالهو..مه

الجتينبينلتقاللوتمع،تقصمعنىو@@ظلمكلمةالحعيرويختو

وتكر@ىواز@يشكر،ولمطر@نفسهظلمالذيوصاحبهما

إليهما،النظرويرد@يهحما،لمسهتمتلىءالجنتينصاح@داهووها

صاحبهعلىويتعالىكالطاووسويحالكالديك،ود@مشلالزهو،@يحس

ا،.نفروأعزمالافككزأنايحاوره-وهولصاحبه-فقال@الفقير.

جهوملءالطر،لفهوملءالحنتيى،بحدىإلىيحطو@اجهلم

ليوقدالعرور،
نفسه..المحهفأنساهأعطاه،ماعلىي@ثكرهأدونيالحه،

وهي
يسىفالديح@تيتةولك@اعحيسةحالة

الله
بلاالحياةهذهلىيهيم

صيردعهالحياةلهذههدفوللاأعلى،ألقإلىتتدهرالطة
التيالسائمة

وياترعى.
عنهاتث@أوإليهاتضاتالحقيقةوهدهلإسايتهنسيادهدا

للحياةأر@يدحر@افلالمفسهالمحلوقهدانسيانوهيأحرى،حقيقة

الغداةلهايقدميطر@يماولاالاقية،الطويلة
همأولكرصيدس

الحقوعنالمطرةالحلىحودصالمححردورالماسقود

قبامأ@كرأسدا،تيدل@المتمرةالحادهدهأدالرحلهداط@لقد
منألي@والإتار!الرعايةهنالكلسيحدقامتوقهاأصلاالساعة

ة!الآخرفيملحوظاحنالهيكودأدسدفلاالدليايالحانأصحا@

وماأبدا،هذهتجدأنأظنماةقاللنفه.ظالموهوحته)ودخل



اءمنقبامنهاخيرالأجدنريىإلىرثلتوفنقائحةالساعةأظن

القيمأروالزاء،والمتاعوالسلطادالجاهلدويئحيلالديالغرورإله
الأعلى!الملأيحىلهممحفوطةتطلالمانمةالدلياهدهأهل@ايعاملهمالتى

مكانالماءعدلهميكودأدلددلاالأرصهدهأهلعلىيستطيلوددامحا@ما

أسلحوط

ةسطرهاوقمرالماديةالطميعةصالدويالحس@ألوالأستاذيقول

التيالطيعة@صالثري-السريالرحلهدالىالما@يةالطيعةتتور@اهاك
الالأمورؤوسوأصحا@والولايات،الحكومكأصحا@وتئور

لصاعكاصحابوأط،والورار@لرعامةاصحا@وألعقارات،وا

هايقولاالتيالطبيعةهدهتتوروالمدمرات-الوارجوأصحا@والاحزاعك،

سعادتهدينس@الصالحة،والترليةالصحيحةالمعردةتصطهاولاالإيمار،

)إنماثقالظتىودصثعلكماونكائهوحه@لهولاقةعلمهإلىوحده

.@عنديعلمعلىأويخة

للصراحةو@يقولالعا"هدهلىيعاثلهلالهصديقآوسفر

؟
9وأعز@مرامالآمككز)أنالاحه

لمسه،حاهلاوسلطانهلمولمحهومركروثرائهرخائهمركزفيويدحل

مغ@وقم@تحكمالتيالإقيهوالإر@حةالخميةدالأيسا@حاهلأدرده،حاهلآ
طلمالحمسهطالمآوقلط،الإلسادوليروملكهالإلسافىليرومحول@،س@و@

لسادعلىالعمياءالماثيةالطجعةهدهفتحطقوعقليا،وحلقياوعمليا،علميا

سعادتهويعلم-بالعت،ويححدخه،وحلود@حلو@ليعل@الحاهلصاحمها

أ،ويعتقدوحرق.صتصيآحرة-كالتإدوالاخرة،الدلياوالدأئمة-

يح@ملاالدي@السعداءالمجدو@ي@الرجالمن
يعثرولاالحط

بهم
الحد،

ربإلىزبثت)ولنوالسياثةالسعاثةأوحفيوزمادمكادكلوويكويرن

العملوالإيمادإلىحاجةلاأفىهداأمالويعتقدمنقلباال@.مهاخيرالأجدن
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الهناءأسبابلهمخهيىءالتيالفطريةسعاثمهيإمماوالكدح،الصالح

وقت،كلفيوالرحاء
(1)

ثمر..ولاعدهحةولالمر،ولالهماللاالديالمقيرصاحهفأما

ممامعزفإله
لهتدوالديبال@همعتزوإيمانهلعقيدتهمعتزوأعلى.أسقىهو

ممنثئهيدكرهوكره،سطرهعليهئمكراالمغرورالمتطرصاحهيجبه@هوالحاه!

مىالمهيى
عاقبةويندرهالمعمحقفيالواج@الأد@إلىويوحههوطيى،ماء

ويرجووالكبرالطر
والث@ر.الجنةحيرسهوماربهعد

خلقدبالذيكفرتيحاوره-وهوصاحبه-لهقال@هه
منثمتر@بمن

نطفة
اللههولكنارجلآ؟سوادثم

بريئثركولار@،
إذولولائحدآ.

مالأمكأقلأناترنيبالإنإلاقوةلاا@هثاءماقلت:جتكدخلت

ربفع@ىوولدا
حسباناعليهاويرسلجنتك،منخيرايؤتينأن

(2)
من

غوراماؤهابصبحأو)3(،زلقاصعيدافتصبحاللى
(4)

لهتسنطبعفلن

طلبا@ه.

لاووادمر،المالتالي@لاالمؤ@ة،الصيالإيمانعرةتتفصوهكدا

الأصحا@.@يهتجاملولاالحق،يتتلعئمولاوالطر،الغىتداري

ألهالمؤم@يستتعروهكدا
خيراللهعندماوأنوالمال،الحاهأمامعريز

سقمةوأداته.@صلييطمعوهوعطيم،اللهلصلوأنالجاة،أعرأصم@

يرالمتطرالعالليىتصجبأنوشيكةحبارةاقه

قدالمؤم@هدأكاد@القد
لتح

اطهبمعرفةوسعدوالإيمادللحقلصيرتهاقه

المغئروللأسبا@والخالقالكود،الداالمصر@هووألهوأ@عالهوضماته

صالمحلد@لساس@،@سود،@لكه@،سورةتأمتري(1)

وجمهلكما@صحرهايقلملويل(2)

@لفلمبترلسطحأ@حرديث@

صد@لعومرعثرأ(4)
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ولداية،وحقيقتهأصلهإلىولنههالماثي،ونمكيرهمقالتهفيلعلىضهللتؤود@

هاتذكرمرويمرودائخدعودالمحدو@وديتاساهاالتيالقاشةالحفيقةوهي

خلقكبالذيكفرتيحررهوهوصاجهله)قال
منثم@نر@من

نطفة
ثم

وسئرألهلهوذكرالجحلىيراالمتكرينعلىس@مهأشقومارجلا@سؤ@د

ال@ههولكنالال@الإيمايالاتجاهوهومعارص،اتجاه
دأ،ولارب

ئحدآالهىبر

لي@ألهوهوالحياة،لظامححطايدورالتيالأساسيةالالحقيقةفكرهثم

السري@ير@ماوكلومالكا،الأسبابحالقيالثأنإنماالأسب،فيدال@

م@الثري
صعم@لي@بهاولغتبطوالهاءالسعادةأس@ا@

م@ولي@الأسا@

صنعهوإنمادكائه،أويده@
حكمةلىويلمته-ثيء،كلأتقنالديالله

بصعالاعزا@إلىورلق-
إذولولاوالحمد@الكركلمةوإكداءوقدرتهال@ه

با@.إلاقيةلاال@هماضاءقلتجنتكدخلت

بال@ه.إلاقوةلااللهشاءما

وممتعوالحياة،الكودروحهي@با@إلاقوةلاا@تهضاءاو@
قلىع@وكلنبيه-تعالىا@هاوصىوقد"الندويالأستاذيقولالقصة،

تعالىياللهإلىوالقوةالأمر@تمويضالقصةتقديممنآيئقبلللقرآر

بمثيئةوعزمإر@ثةكلثز@وأنالمستقبل،فيويريدهينويهماوفيالمستقسل

و@ذكرا@ته.يثاءأنإلاغدآفلدفاعلإنيثيءتقولنولا@لقال:تعالىاته

منلأقربربيهدينئنعىوقلنيتإذاربك
رشدا@هذا

لالصويؤسوأصحابهاوالماثةوعبادتهاللأسببيخضعوكيف

ماكلفيوالمضلجصلماكليالفصلب@@رادتهاش
ال@هإلىينوي

لهويعديقصدهساكلفيويثيباقإلاقوةلاا@تهشاء@اويقرل:وحده

حميمتادكلمتادال@ه-شاءو)دالله،شاءماوهاتان-الله.شاءإنليقول.

ثقيلتاركلمتانولكطوتعقل،شعورعيرمنبهماالمطقيكزاللسادعلى

الصعلىلاوالاع@الرعاءلللايةحاسمتانالمعايىدمليئتارعميقتان

را@ة.ل!وا
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طاقاتهاووقواهاوسائلهاعلىالاعتلاشدةالماديةالحضلىةامتلىتوقد

ماريعهاشحققحك@اتهافتعلى
(1)

حتىوالاقتصا@يةالعمرالية
منهايتهقصما

المحددةالمدةفيوالفصول-المحاسمواعتدالالطبيعةممافقةعلى
غيرمن

ستحجحأ@اوتعل@وثك،استئاء
وتصبحالأع@ام،منوكذاكذافيوكذاكذا

فنصابالإقيةالإر@دةمنهاونسحرالحلىح،صمسنغيةلمسهاكاللةللادها

والمفاجآتالمجاعكبعدوبالمجاعاتوالثمر@ت،والأنمىالأموالم@لنقص

تصابومكان@حين،فيالأمطارعنهاوتتخلفالحساب،فيتكىلمالتي

وتحمقالتقديرفيخطىءآخر،مكانأوحينفيالعرموالسيللالفيضان

الأع@طفيمحدودةبهالالتكلموالوصية"اللهشاءإن"كلحة

@وريلى@مقاللاتمنلاالبسيطشااليويةالحو@ال@أوالتافهةالمر@ي@
اعدومو

هيبلوأسفلى،شحصية
ائموالعزالكبيرةالاجت@حيةللأعلاملةاث

ذلككليكونأنفيجبومصيرها،الأمةحياةفيتؤلرالتيالعطيمةوالمئاريع

-

القرآنعليهحثالذيمةالحضبالتداليروالأخذوالحهادوالحدالسعيمع

الإر@دةبأنللإيمانخاصعافيوأصحالهالنيعليهوجرىوال@ة،

الحاكمة،القاصيةهيالإقية
وهي

هوالفردولي@الحاسمة،الماصلة

يثاء@لتيئنإلاغداذلكفاعلإنيلثيءتقولنولا@بقولهالوحيدالمحاه

وحرهيوبها،المكلفةالمعنيةكلها@والمظ@والحك@ماتالمجتمعكبل

علىتقومالتيالحضوةصروحالإيمان،@يهيتغلغلالديالإسلاميالمجتمع

الايمانية.والحضارةالماثيةالحضلىةبينالملىقةوهيبالعي@،الإيمانأساس

ئنودوالجدوالحظوطلىالاختلاتهذاأنإلىالمؤسصديتىوينئهه

فيوالتمرتالأسببزماموأنيحول،ولايزوللاأبديالي@التوريعهذا

@لاططبعى@لكلا(1)
في@للموسان@على@لفانحة@ل@راتوتغ@نروعكنرصع

اثمدحلئ@لد@نهححطعىلحمللمو@مطامر@لن@ةبطجا@لايامما@المالإنع،

تهاوما
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يسعد،قدلالشقييملكه،يزالفلاالكون؟خالقيدم@يفلتلماالعا

انقلبتإذاغرالةفلايغنى،رمماوالفقيريمقر،ربماوالعنييشقى،قدوالسعيد

ربفعسىوولدأمالامنكأقلأناترن)إنالأوصاع
منخيرايؤتيرأن

@الس@منحباناعليهاويرسلجتد

ماؤهايصبحأوزلقا،صيدافتصغ

طلبأ@.لهتسقطيعنلنكورا

طائفالجينعلىلطافكان!ومكذا
س

نلككلوأصبحاته،

حرزأ"صعيدأ

الدملىمشهدإلىوالاردهلىالماءمشهدمئالقصةسياقويمقلا

ماكاد@لقدوالاستعفلى.الندمهيئةإلىوالاستكحرالبطر،هيئةومنوالبوار.

فأصبحتجمره)وئحيطالسكرانالرجلأفاقهناكالمفمن..الرجلتوقعه
لمتجيباويقول.عروشها،علىخاويةوهيفيها،أنفقماعلىكفبهيقلب

أحدا@.بريىئنرك

فلمجفكلأخذصكأنمائدبركلهالثمركامل.شاخصمثهدوهو

مهيسلم

يقبوصاحبهامحطمة.مهتمةعروشهاعلىخاويةوالجنةشيء.

إتراكهعلىنادموهوالذاهصوحهدهالضائعمالهعلىوحرلأاسفأكقيه

ومعووحداليتهلرلوبيتهالآديعزفلال@ه،
يصرحلمأله

إلىالثرك،لكلمة

عليهويندمالآد،ئنكرهشرطاكادالإيمانقيمةغيرأحرىبقيمةاعتز@رهأد

الدوي:الحسرألوالأستاذيقولالأوان.@فو@@عدفهوشتعيذ

في@لي@المثركين،كعامةبالتهمركآيكنلمالحنتينصاحبإد@ا

بأنهالقرآنأسلو@ئشعرلالعكب@بلإليه،يثيرأوفلثعلىيضماالقرآن

منهايخرألأجدنريىإلىزثلتولثن@قال:فقدبهويضسال@هيعرفكان

اله@.ففل!

ص@حلد@لاس@@لكه@،سحرةيتأممت(1)
ص@سم@؟محلة

1 22-123
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اليتنيياالندم:إسعليهوقرععليهتأسفالذيشركهكانل@ا

ئحدآ@؟بربيأيثرك

داعمدهاالأسباب،لاكأشرككانأنهفيهخماءلاالذيالظاهر

واعتمدمالهوازث@اروئرائهرخائهيالفضلإليهايرجعالتيالمفثرةالمصرلة

ونيعليها
وتمر@ه.لأتيرهوكمرالله

اتخذتفقدالما@ي@،العصريةالحصلىةإليهاتجهتالديالئركهووهذا

نسميهمالديرفيهاالاختصاصوأصحا@والفنيةوالما@ي@الطيعيةالأسبب
الله،@وفىم@وأولياءأربابا@اث@خا@ثامحكم@الأحصائر@ا

الرحلووصع

والسعادةوالموت،الحياةليدهمأنواعتقدتصرفهم،تحتحياتهالعصري

ولفوف@اسلطانهام@كثيراالقديمةالأصنامودقدتالوتيةفقدتلقدوالشقاء.

أصبحتوثانيا،الما@ي@والفلسفاتالماديةالحضارةو@تثيرأولاالإسلامبتثير

علىالكليوالاعتلاالطبيعةوعاثةالكونيةوالقوىوالما@يكالألسا@@عا@

وافركالعصرهذاوثيةالله@ونمن@رلالامواتحاث@الاحتصاصأصحا@
القمةهذهتتحداهاالتىالوثيماوهىوالدودي@،الإيمانيناف@الذيالسائد

عليهالماوتنعىوتحلىبها

سمتر@والإشر@للتوحيدالأصيلالحالبترسمالقصةهذهإد

فيمموووتطرهالزرةتعميهالذيالرجلممحخجواصحين.نميذجير
شيءكلولىنعمه،فيالخالقائنحمأثريرىالذيالمؤم@

علىتدلآيةله

أنه

المململضميرنطيفثتيقعقيديأحلاقيبناءالقصةهدهأر
منهجعلىأمبنأيقممم@نليقالتيوشحصيته

وهيالأرض،فيالله
حلقة

من

داللهالحقيقة.علىوالعيونالقلوبتمتحوهيوالت@يه،الترلةحلقك

ابهوئونصره.إلانصرولاقوته،إلاقوةفلاوالقدرة:لالولايةيتمردسبحانه

1@صلو@لق@(1) 24-125
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فثةلهتكنولم@يتبقى.فهوماحيرمنللمرءعدهيبقىوما@،الثو@هوخير

خيرهوالحق،لذالولايةهنالكمنتصرا.كانومااته،دونمنينصرونه

عقا@..وخيرنيابا

ال@ه:ميزانفي

صاحهاوموقصعروشها،علىالخاويةالجنةمشهدعلىاللىوشدل

قدرةتتيارىحيتالموقف،يظللالهوج@طولدما،أسماكميهيقلب

ل!ا

ثوسالقصة
القيمإرالعقيدةميزانلىللقيمتقريركله

لتالحقيقية
هي

هيولشصالجاه،هيوليستالمال،
كدلكالسلطاد.

هيليست
زائلةوقيمرائمةقيمكلهاهدهإدهذهووالمتحاللذاثد

لم@الانسانلحياةغايةمنهايحعللاولكهمنها؟الطبيحرملاوالاسلام

علىوليشكرهكاأ@عمالديا@هليذكرولكنفليتمتع،بهايتمتعأنشاء

وأبقىحيرالصالحاتفالباقياتالصالح،بالعملالعمة

الفكرم@جوتصحيحالعقيدة.تصحيحهوالقصةمحورلحدوهكدا

العقيدة.بميزانالقيموتصحيحوالظر.

مماللي@اتفاصلفلااللهأمامالرؤوسلينليسويالإسلامجاءلقد

عدبمكانهاالتماضلإممازائلة.وقيمزائفة،قيمفهذهجاه.ولالس@ولا

فهوهداعداوماله.وتحرث@اإليهاتجاهها@قدريورناتهعدومكانهااك

أحدهمارحليى:مئلآللفريقيىاللهضربأنفعدوالطلان،والسفهالهوى

جويروالخالص،لالإيماريعتزوالآخرومتح.وعزةمالمنأوتيممايعتز
عند

هومارله

@اف!كلها،الدنياللحياةيفربثملئعفالقرآيىالسياقلرى
هي

الريع..تذروهكالهيمزائلةقصيرة
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@القصةعلىالكريمالقرآدعقبلقد
وسرعةالدنياللجاةمثلأصر@

@لىهاار@صعدروالها
"

نباتبهفاختلطالسلامنأنزلناهكلىالدنياالحياةمثلالمواضرب@

ضيءكلعلىاقوكانالريع،تذروههئيمافأصبحالأرض،

لإفاكلهاالدنياللحياةمسلااقهيفربوالحت@الرجليرمتهدوأمام

هي
ار.قرولالهالفاءلاقصيرة،قصيرةمتلاالمصرودةالحةكتلك

الماءظلالنفسفيليلقيخاطفاقصيرايعرضالدلاالحياةمشهدإن

نبك5ديختلطولكنييلولايجريفلاالسماءمنينرلدالماءوالزوال

ثلاثالريع.تذروههثيمايصحولكهي@ضج،ولاينمولاوالنكالأرض.

الحياة.شريطينتهيقصار،حمل

الذيلالتعقبهداثعرضتقصيرفياللفظيالشقاستخدمولقد
الفاء:عليهتدل

)ئصبحف@الأرضنباتبه@ختلط@فالس@مهمنأنزلناهماء@
احياةأه@اوماحياة!أقمرهاف@االرياعهنذروههثي@ا

بميز@نالياقيقررالنفسفيظلهالذاهبةالحياةمهديلتيأنولعد

تستحقالتيالساميةوالقيمالأرض،فيالنلسيتعبدهاالتيالحياةقيمالعقيدة

ةالباقيةوالقيمالزائلةللقجملبانعليهيعقبالاهتل،

عدخيرالصالحاتوالاقاتالدنيا،الحباةزنجةوالبونالؤالمال
بكر

أملا@.وخيربآ،ثوا

لاوالإسلامالحيافزينةوالبنونالمال
دحدوفيلالزينةالمتاععنيهى

يد.يزولاالخلودميزانفيالزينةتستحقهاالتيالقيمةيعطيهماولكه

ويقدرأنولاالنم@بهمايوزنأنيحوزفماقيحة.ليساولكنهمازيةإنهما
ا

الصالحاتللباقيكالحقةالقيمةإنمافيأساسهماعلى
الأع@طمن

اثلصادواوالأقمال
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الاقياتإد@والينبالأم@اليتعلقحاثةاللمىأملكادوإذا

وحيرتوالأخيرالصالحات
الرجاء،كاوياطالقلوب،كاتتعلقعدما

يوموث@رهالتاجهاالمؤم@ودويرتقب

للحياةالمفروبالمتلظلمعالحتين.قصةإيحاءيتناسقوهكدا

معالدنيا
لعدوماالحياةفيللقيمالأخيرالتقريرهذا

سوتتهىالعقيدفمميزادالقجمتصحيحفيكلهاوتثترك
كله@لك

الخالدة.الاقيةالحقيقةبتقرير

تدويمممازينهاوتوزنهيممقاييسهاتقمرحينالدلياوالحياة

اربمزدوتوزالوحودبمقاييرتقلمىحيرولكنهاهائلا.عطيماأمراالحسوفي

هدهوتكائر..وتفر@رينة.ولهو.لعبزهيداشيئآتبدوالآحرة

وامت@محديدوليهاسماكلوراءالحقيقةهي

حساله،يح@أنيتحقشذالشأد،هداغيرشأنفلهاالآخرةفأما

لافهيوشتعدإليه،وئنظر
حسابإنهاوفاء.حطامإلىتتهي

الاهت@ميستحقو@وام.وحزاء..
دالاقكالحقة،لالقيمالقلوبفلتتعلقا

الصالحات
عند)خير@هي

9أملأوخيرثوابا،بكر

كماالحاح،العرورمنقوامهيسنمدالغرور،متحالدنياالحياةمتاعإن

القديتعمقحينحقيقةوهيعرورحاحإلىلأهلهفينتهيويسييلهينه(

لاوالأرص،حياةعنالعرلةالقرآدكايقصدلاحقيقة@طقيقةطلبفي

كايقصدإنماالبثريالكاشناطها@داالتيوخلاتهاع@رغابمال

المتاععرورعلىوالاستعلاءالنفسية؟والميمالشعوريةالمقييستصحيح

بهداالمخاطبونكانالديالاستعلاءهدابالأرص.المقيدةوجاف@يتهالزائل

يالقرآن
لعقيدفمؤسكلإيىيحغوالديإيميمليحققواإليهحاحة

ريك،@ل@رسورةير،ليصلىبلاو@ينىالحىخلقتتعالى@وماتولهتميرير@حع(1)

338-6/3386دآلتر@طلال
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جميعا.الدنياالحياة@ذهيضحيانتحقيقهااقتمىولوعقيدته،ليحقق

الندويالحس@ألوتاذالأ@يقول
(1)

الجنتينصاحبقصةعلىالتعليقفي

يلسثلاالذيبالزرعالدنياالحباةهذهالقرآندايملعليها.القرآنيوالتعقيب

فاخلطالسل@منأنزلناهكلاالدنياالجاةثللهم)واضربهثيمايكودأد

مقندراأ.ضيءكلعلىالههوكانالريعتذروههشيمافأصبحالأرضنبكبه

ة،كثيرمماضعفيالفانيةالقصيرةالحياةالذهالقرآنتصويرهووهدأ

بهفاخلطالسلىمنأنزلناهكلاالدنياالحياةملبكاالال@يوص.سورة@مي

يختازوزخرفهاالأرضئخذتإناحتىوالأنعاماناسجملمماافىضنات

كأنحصدافجعلناهانهاراأوليلأأمرناأتاهاعيهاقاثوونأنهمأهلهاوظق

.@ونيمكرلقومالآياتنفضلكذلكبالأم@تغنلم

علىويعكفالماثيون،لخلح@ايؤمنالتيالحياةالقرآنيصوروهكدا

عليهايعتمدالتيومهارينهامكاييلهاويريفالأ@يقوريوناو@االنفعيود@ا"عباثها

ة،الكثيرالآمالبهاويعقدونويمخدونهاوالمطاهرالأسببوعادالنظرقصايى

والباقياتالدنياالجاةزينةنوافيالمال@الإيمالةالمكاييلعليهاويفصل

ئملا@وخيرئوابأرنجكعدخيرالصالحات

ماةونتساءلقصيرةوقفةلقفوهنا
الدليا؟الحياةإلىالقرآننظرةهي

اصطربتفقدولست@يهالموضوع،هداالقرآديلستعرصأنلاويحس@

قيمتهاوالحياةهذهفيواتحاهاتهمالباحتينوأقوالوسظراتهم،المسلميىعقول

الدنياالحياةهدهقمروصر@حة-وقوةوضوحلكليقرر-القرآن

فيالدنياالحياةماعفماالال@ثلالجقولالآحرة،جتفيوتضاؤلهاوتفاهتها
لعبولهوإلاالديخاالحياةهذه@الؤوماويقرل!ألرا@083،@قلبلإلاالآخرة

ويقول:6،4انحبوت:أ@يعلمونكانوالوالحيوانلهيالاخرةالداروإن

2صالحلد@لاس،@سود،محلة@لكهص،سورةلىنأمنر(1) 22 2
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ايمهالفيوتكاثربينكموتفاخروزيخةولهولعبالدنياالحياةأنمااعلموا@
حطامايكونئممصفرافتراهيهجثمنباتهالكفارأعجبغيثكمثلوالأولاد

قاعإلاالدنياالحياةوماورضوانا@تهمنومغفرةثديدعذابالآخرةوفي
(20لحدبداأور@الغر

)إناللعملوفرصةالآحرةإلىقنطرةأنهاوقوةوصبرحفيكذلكويقرر
لهازيخةائىضعلىماجعلنا

(7الكهف.إعملاالهئحنأيهملنبلوهم

يزالعزوهوعملائحنأيكمليبلوكموالحياةالموتخلق)الذيويقول.

1رلغفو@ 2،.لملك:ا9

لعبإلاالدنياالحياة)وماليقولوأسقىحيرهيالآخرةأدويقرر

جمول:و(32الأ@عام:أ@تعقلونأفلايتقونللذينخيرالاخرةوللدارولهو،

أفلاوأبقىخيرا@هعدوماوزينتهاالدنياالحياةفمتاعشيءمنأوتتم)وما

6لقصصاأ@نعقلون 1

السقيمةالعارصةالفاسيةهدهالدنيا-يؤترسوشعيذمهوإرو

م@الحاليةالأكدارسالصايةالواسعةالحالدةالباقيةالاخرة-علىالناقصة-

اواطمأنوالدنيابالحياةورضوالقائايرجونلاالذين)انفيقول:الأحطار-

ث@يكسبونكانوابما@لنارملىاهمأولئكغافلونآياتاعنهموالذينبها

إليهمنوثوزينتهاالدنياالحياةيريدكان)منويقول:(8-7ةأيونس

الارإلاالآخرةفيلهميى@لذينأوئكئيخون،لافيهاوهمفيهاأعمالهم

)وويلويقول(16أهحد:@يعملونكانواماوباطلفيهاصنعواماوخبط

منللكافرين
عذ@

ةا@خرعلىالدنياالجاةيستحبونالذينشديد،@

3،إلراهيم:أبعيد@ضح@فيئرلئكعجاويبغونهاال@هبلعنويصاون

فيظاهرا)يعلمونولقول.
اله@غافلونهمالاخرةعنوهمالدنياالحياة

الدنيا،الحياةإلائردولمذكرناعنتولىعمن)فئكيرضويقول:ك@الرومأ

بمنأعليموهوس@لهعنضلبمنأعلمهوربكإنالعلممنمبلغهمنلك

ويذرونالعاحلةيحبونهؤلاء)إنويقول.ك@9،.2ةالجمأاقدى@
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فأماويقول:إ(27الإنسان:أ9ئقيلأيوماور@صم
الحياةوأثرطغىمن

.(39-37ةالنازعاتأالمأد@،هىالجحيمفإنالدنيا

جفبعلىالآخرةجانبإيثلىمعوالاخرةالدليابينيجمعمنوكلدح

يقول:من@ناسفمن@ةليقولعليهاوالحرصو@ضلهاقيمتهاومعرفةالدنيا

بناريقول:منومهمخلاق،منالاخرةفيلهوماخننةالدنيافيأتناربنا

عذ@وفاخةالآخرةوفيحسنةالدنياوأتا
البقرة:أالنلر،@

2 02 0

لسانعلىويقول1،
لبي

الدنيامذهفيلنا)واكبمهمى:اقه

1الأعراف:أ@إليكفدناإناالآخرةوفيحة إبراهيمخليلهويمدح5،6
لمنةالاخرفيوإنهحسنةالدنيافيوآتله@فيقول:والسلامالصلاةعليه

1النحل:أ@لصالحينا 22).

صحإنالنبوة-مدرسةأوالبحةوتعاليمالس@ويةأكحيادتتعلىصوهنا
معالتعير-هذا

الحياةهذهأنعلىيلخالذيالماث@والتفكيرالما@يةالفلسفد

بهاوالاحتفاءوتقديسها،تمحبدهافيويبالغالمتهى،وهيشيءكلهي

وتريينهالما.وتحسيحاترفيههاعلىوالحرص

اسي

دعاؤه

الدنيا

كلامفيالحياةإلىالقرآليةالطرةأوالقرآنيةالنمسيةهدهتحلت
الآخرقهيخ@إلاعيشلااللهم"ةيقولكانماوكثيرأمجبهر--

(1)
كانو

كفافاأرواية:وفيقوتا-محمدآلررقاحعلاللهم"ءس@لى%-

ماوالله"يقول:يكئ-اقه-رسولسمعتقال.@شد@المتوردسوص

يرجعإبمفلينظراليمفيإصبعهأحدكميجعلمامثلإلاالآخرةفي
،@(

كتد@لرقكي@لحريرو@ه(1)

كتد@لرمديملم@رو@يا(

ملمرو@و(3)
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أنمسعوداسفصوالفسية،@لعقبدةلهذهصا@تةمرآةالطيةحياتهكفتوقد

يامعحد:اب@لقالحسده،فيأثروقدحصيرعلىنام-@اقه-رسول

والدنياأناماوللدنيا،ليما"@قال.ونعمللكنطأنأمرننالواللهرسول

وتركها"@لثمشحرةتحتاستظلكراك@إلا

الحطدعمرسويقول
رصي

علىفدحلت"الإبلاء:حدبتلىعهاطه

رمالعلىمصطجعهوفإدا-@الله-رسول
(2)

اشفروبيةليماليسحصير

عليه.دسلمثليصحئمالىمصوسا@ةعلىمتكئأسجبهالرمالأثرفد

أهةغيرالمصريردشثايخهرأيتماف@ال@هلبتهفيسصريفرفعتقال،أدإلىأ

ثلاثة
اتهرصوليافقلت(3)

اح
قدوالروم@ارسا@إنأمتكعلىفلي@سعاقه

وهمالدنياوأعطمالهمؤشغ
متكثاوكادالنبي-فحل@اقه،يعبدونلا

الحباةفيطياتهمعجلماقوماولئكإنالحطا@،اسياهذاأوفي"فقال.

لاليالدا

كارأوديهاتخرجأوالمدرسةهذهفيالزليةتلقىمىكلانصبغوقد

ىمجرمهوحرتالآحرةفكرةعليهوسيطرتالصبغةبهذهتلاميدهامنتلميدأ

بهايبعيولاالاحرةعنيذهللافأصبحأحشائهووتغلغلتوالدم،الروح

ةلمسيطرالروح،هذهتتمثلأنأردتإداويكميكتيثا،عليهائوئرولابدلا

ساطقةصورةوهيطالب،أيسعليوصفتقرأأنالمدرسةهدهتلاميذعلى

لمجر-الرسول-أحضادفيولأالمدرسةهذهفيتخرجالذيالإنفىللطراز

صصضمرة:لضرارسسفيادأ@بنمعاولةقالقال.صالحأيىعى

لاقال.أوتعميي.قالصمه،للةقالأوتعفينيدقال.عليا.لي

فصلا،يقولالقوىشديدالمدىسعيدكانوا@هلإلهإدأأماقال:أعميك،

متو@سو@لزميم@حدرو@ه(1)

@لحله@@لر@(2)
ومر@طلدبم@حمع)ك@

ح@لحلىيلا(
@لكحكا@2،

4 3



نواحيه،منبالحكمةوينطقجوابه،م@العلميتمحرعدلآ،ويحكم

الدمعةعزيرواتهكانوطلمته،لالليلويستأصالدنيا@زهرتهام@يستحت@

مااللباسم@ويعحبهنمسه،ويخا@كمهيقذالمكرة،طويل
ومنخ@

ويأتياأتيناهإذاويبتدئناسألناه،إذايحيناكأحدناواللهكانخ@،ماالطعام

نتديهولاهيةنكلمهلامناوقربهلناتقريبهمعوال@هونحندعولاه،إدا

المساكير،ويحبالديرأهليعطمالمظحم،اللؤلؤمتل@صتبسم@إدلعطمه،

م@الضعي@ييأسولالاطلهفيالقوييطمعلا
رأيةلقدالهوأشهدعدله،

محرابهفيمثلوقدلجومه،وغلىتسحو@هالليلأرحىوقدمواقمهلعمىي

هووأسمعهوكأنيالحزي@،دكاءويبكيالسليمتململيتململلحيةعلىقالضا

عيري.عريهيهات!تشوقت؟ليأمتعرضتأبييا@ميايقول:
بتئكقد

آهكبير،وخطركحقير،وعكقصير،فعمركفيك،ليرحعةلاتلاثا
م@

(1)الطريقووحثةالسفرولعدالزادقلة

يلقيها-!جمالنبي-أصحابم@رجلخطةوهوثان،متالوإليك

@اصةالكرىالإسلايةالدولةعهاصمم@كيرةعاصمةعلىأميرآ
خالد

ب@

عتةخطبحاقال:العدويعمير
دحمدالممرة-علىأميرأوكادعزوان-س

آفنتقدالدنيافإدلعد.أتاقال.نمعليهوأتىا@ه
(2)حذاءوولتبصرم

وأ
صبالةإلامحايق

إلىمنهامنتفلودوإنكمصاحبها،يتصاكاالإلاءكصالة(3)

م@ئلقىالححرأنلافكرقد@إنهبحصرتكممابخيرفاشقل@الها،رواللادار

شمة
أفعحشملتملأر،واقهمقرا،لهايدركلاعاماسعيرلمحيهويحهم

3
قدو

تينلطوسنة،أربعينمسيرةالحنةمصاريعم@ممرأعيربينماأدلادكر

يسعةسايعرأيتيولقدالرحام،م@كظيطيومعلها
مالمج@-الله-رسولمع

صينيفثققتهالرثةفالتقطتأشداقناقرحتحتىالشحر،ورقإلاطعاملا

لحوريا@لصمىة@صمغ(1)
(2)@

لقطمعلا@رعةيى@
الإلاءئمملوتفى@@@كس@لببرة@لنب@(3)
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منااليومأصحفمابصفها،سعجدواتزربنصمهافالزرتمالكبنسعيدولين

لضيفيأكودأدلا@هأع@وإنيالأمصار،منمصرعلىأميراأصبحإلاأحد
آخرتكودحتىتاسحتإلاقطنئتك@لموأنهاصغيرا،أ@هوعندعظيما

لعدلا!الأمراءفستضرونملكاعاقبتها

تتلقولمالإيمانلروحتتغأالتيوالدعهاتالعقلياتتستطيعولا

أرمملترةكحر!-الرسول-مدرسةمنوالترليةالتوجيه
خهمم

أوالفكرةهده

@لك،م@حرحأويمحاصلحفيتزالولاتسيعه،ولاالاتحاهأوالعقيدة

وفولطرخاصةليئةولىحاصعصرفيكانلألهتعليلهأومنهالمرارونحاول

الرسولوسيرةالقرآنأنيهعموصلاالذيولكنخاصة،وأيسا@

هذاوأنالروح،بهدهممتلىءالنبويوالحديت
المسيةأوالإسلاميالمهلهو

استطيموكلماالنبوية،الإسلاميةالترليةتأتيرتحتتتكونالتيالإسلامة
حيلاوتشىءبحريةعملهاتعملأنالنبويةالسيرةاستطاعتوكلماالقرآن

دلككادالأخة،العواملتساورهولمحديداخلقاالإسلامفييخلقحاصا

لالقدروقاعةودصولها،الد@يا@زحارفهافيزهذنمسحته.أوطبيعتهأومراجه

عدماوإيثلىالر@،لقاءإلىوحير@يها،ينفعومابالآحرةواهت@مالكافي،

واله@شليالإيمانعلىللموتواستقبالالحياة،هذهوماعلىالمحه
قد

أصحابمرالسالقيىكلمةالمؤمىالطرازهداشمةعلىنمض

وحرمحمداالأحبةألاقيغدا@اقي-.الرسول-
داله

ا

حهاوترلالآخرةالإممانلعقيدةالإسلامية@الدعو@لعضسعيوقد

وئ@يتهايالحياةفيوتأثيرهاحكمتهاوبلاغة-توسعفيوتدكر-حملأشرحا

حلميماكضرورةلالاخرةإيمادأنهيلاحطالذكيالقلىع@ولكنالحلقي،النطام

فضلاصصالحة،ومدلي@فاضلمحتمعصغيرهايقملاإصلاحيةوكحاحة

يحتلفولكنهوالإعحا@يستحقكادوإنوهذأالإسلامي،المحتمع

أندينهماوالفرقواصحا،اخلا@آخلمائهمومنهجوسيرتهمالأنياءمنهحع@

@@لبىصعلرمبحاءيا@عه-ر@ى@ن@@يلرو@سبمانولمن(1)
@لح@ا@
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علىتملدوعقيدةوعاطفةوشعورووحدانبيهانالأنبياء-م@جالأول-

سيم،مروقانونوتقريراعتر@فوالثانيوتصرداته،وتمكيرهماعرهالإلسان

بح@تإليهاويدعونوالتذاذبالدفحالآخرق@"يتكلمودصالأوليروأن

@ي@الاحت@الحاج@@والخلقيةالفرورةبقدرع@ايتكلمودوالاخرونوقحة

والعاطفة،الوجدانليرماوشتارالخلقي،والتظيمالإصلاحم@ولدامع

الاحتماعبةوالمصالحللمنطقالخضوعوبين

فيهدوالزالديخاعلىو)يثلىمابالآحرةالقويالعميقالإيمادهذاولكى

العالمقيالهعنالاعتزالعلىحابهأ@يحمللمالمحيةودصولالحباةزخار@

@سبابرفضعلىيحملهمولمالحياة،عنعزلةفيوالعيثىالإلسانية،وتوجه

الضعفعو@ملعاملاصيكنولموالخير،للحقالكفعوالقعودصالمعيشة

منعاملاكانبلالمت@رة-القرونلعضفيذلثشه@دكماوالاشلام-

افجاعةأشابأعظمومنافر،قوىعلىوالتمردوالإقدامالقوةعوامل

وأعظمهمالحقالكفاحفيوأنطهمالناسأشجعكانوقدوالانتصلى،والقوة

يأزهدهمالإسلامي،والفتحالجهادلصيآي
صهمو@حرالدنياالحياةهذه

فيوالشهادةالربلقاءإلىشيتاوأعظمهمبهاإيمالاوأقواهمالآحرة،على

الثجاعة،صاحهافيتبعثفإكاالعقيدفهدهطبيعةوهدهالمحه،سبيل

أنهاشكولا@،الهو@علىوالتغلببالحياةوالاستهانةوالإقداموالجدة

يدينالإسلامأنشكولاالعصور،جميعفيالإنسانعر@هامحويةقوةأعطم

ولتوحه.وانتصارهانتشلىهلىالحقيدةلهده

هذهإفىالقرآليةالنظرةوهدهلالاخرءالإيماد@@العقيدةهدهليستإون

بهاويكفرالقرآنعليهايحكرالتيالممقهتة@االرهبانية"منشيءوالدلياالحياة

والإسلاميةالتعاليمضعفبعدالاسلاميالعالموظهرتوالتيالإسلام
ئعد

الأجنبيةا"والملسفكالعجميةالنزعاتوشأثيربالحيرلهااتمهيالقرور

ي@تخرعيرمنالدنياعلىالآخرةإيتارعلىتقمعقيدةإنهاوالبرهمةالميحية

الحقسبيلوفيالآحرةسبيلفيالكفاحو@كلىالصحيحة،لقيمتهاوإدكارلها

ضمارروابتغاءوالخليالبقاءسيللىالمالة@الشهو@علىوالتعل@والحير

4 3



الحيلأ@العقيدة،؟هدهسصعصإلايصعموالمالمسلمينأدشكولااته،

تحديدإلىملحةحاحةووضهياته-أهحائهدريسةأصغالديمحم-الحاصر

أرومحم.كتيروحديدمروإعادتهاالنلمركيرسوإثلىتهايالعقيدةهده

كلمطلىالحياةهدهإلىيحطرواحتىإيما@ميكملولاميزا@ميسسقيملاالمسلميى

سدالتيالما@يةالملسمكوتعلىصهالماديالتمكيريألاهالديوهوالقرآد

عادهالحياة
مماوتكمروتوسيعهاتر@حههاعلىوتقتصرولداتهاشهماتهاوضيم

وراءها.

التمكيرهداعلىالردالحتير-أصحبقصةالقصة-هدهتكملتوقد

يرالتصوالد@ياالحياةهدهتصويرعلىوألحتورعمانهاالعقيدةهدهوعلى

1اللس.منكتيرايرصأوإنالمطابقالصحيح 0

المحلد@لاس@سود؟محلة@لكه@،سورةيىشامترور@لري،@يو@@1@
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ىالمحنو

-

وتقديمعرص
والإيمانالكفردير-

والجزاءالابتلأءقصة
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والجزاءالابتلأءقصة

إلىنديرضيوهتافحكيم،بيانفي@ثل!-ا@ه-رسولمعنمضيئم

رضاه.وابتغاءالله،إلىوالالتحاءالطاعة،

معنمضي
واتقاءالمحم،@مضلوالإحسلسالنعمة،وتدكرالشكرقصة

والإملاء.الالتلاءفيحكمتهاك@ث@لاللاثه،واليقظةعدابه،

رضيهريرةأبيص
ألهعه،الله

شلاثةإنيقول.إمجيه@ه-الي-سمع

إليهملبعثيتليهمأناللهفأرادوأعمى،وأقرعأبرص@رائيل:لي!و
وجلدحسن،لرنقال:إلك؟أح@سيء@يئفقال.الألرص،للىملكأ،

عنهفذهتلمسحه،قال:الاسقدرفيالذيعيويذهبحسن،

وجلداحسالونأوأعطيقذره،الدي

ناقةوأعطيقال:الإبل.قال:إليك؟أ@المالفأيقال:

فيهالكا@ةبلىكفقال:)2(،غراء

حن،شعرقال:إليك؟أحثثيء@يفقال:الأقرعوأققال.

عنيويذ@
وأعطيئعه،لده@فمسخهقال:النلمى،قنؤنيقدالذيهذا

ملمصحغمى(1)
@عحمه@@ننو@غ@هلة@ال!@@(2)

مع
@د@

@نهرعرةحملهاعلىأق@لنيالحملمي

يرمس



ةبقرفماعطيقال:ال@قر،قال:3إيىأحثالمالفأىحسآشرا

ليها..لدافهلاركقال.حاملا،

اللهيزذانقال:إليك؟أحثشيءئ@الأعمى@قال.وأققال.

@لي
@حبالمالفأفيةقالبمره.إليهالمحهدرذفمسحهالناس،لهفألصرسصري،

والدا،،أنتج@ت@اةدأعطيئةقالالعنم،قال.3إليك
هذا،ووئدهذان،(1)

الغنم.و@دسولهداالبقر،م@وادولهداالإلل،م@وابلهدا@كاد

بلوابنمسكيىرحلةفقالوهيئتهصورتهفيعم@الأسأقتم
ا@قطعت

(2)الحاذيى
اسألدبك،ثمبالتهإلااليومبيللاغ@لاسفري،في

لالى
ي

سفري،فيبهاتجفغلعيراوالماذ،الحسنوالجلدالحس@،اللودأعطاك
الناسق،يقذزذآبرصتكنألمأعرفك،كأنية@قالكثيرة،الحقوقفقال
فقال:)3(،كبرعنكابراالمالهداورثتإنمالمحقال:3المالاذلأعطاكلقيرآ

كت.ماإلىاتهلصئرككاف@ا،كتإد

عليهفردلهدا،قالمافلله@قالصورته،والأقرغأقتمقال.

ليه.كنتماإلىاللهفصئرككافما،كتإن@قال:هدا،رذمامثل

سبيلوابنمسكيىرحلفقال:وهيئته،صورتهفيالأعميوأق
القطعت

بصري،يئاللهفرذأعمىكتقدة@قالسفري!يالحاليى

مالك،امسكفقال:لله،أخدتهشيئااليومأخهدكلا@التهشئت،مافخد

(2)

(3)

لاضحر@لوويقال
@

9صا 8 / @هكدا@لىو@8
وميرلير@اأتحد"ة

قليلةلحة

"والمنهور@لاس@ط،

5ا@طر@لمع@لأحفىوممىننر،دح!
0 2 /،6

4"لحه@"لىو@لعى 8 / 1 2/1والإحسد6 (23ر)مامى4
@لأسد@طال

@العيى@فال
كدرأسمحمو@حدكلكودحالو@حم@ث@الثيص@المحا@يرنتى

كبركرأصآلاك@صصرنو،@للب@مى@حح@ثي@رتهكبر@يصكر@ورت@ىكطر،
(99@لرو@81/شرح@و@لزوةوالر@العرد
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صاحبيكاعلىوشحطعك،زصيفقداشليتم،فإنما

إلىداحصةونطرةعميق،تمكيرسالقلبوثيرهممامحيةقصةإنها

الرصم@الرجاءمعالأمامإلىنظرةثمويغمه،أدلهآلاءفيللتأملالوراء

يديمأنالرحيم
علىوهوالآحذ،وهوالواهب،دهوديها،ويباركالنحمهده

كل

@تنضكثيرةإيحاءات
متحرحيةوصورالقصة،@كل@ا

كة

يدتأقلإلىبالإلادالقصةتتحهثمومنالحياة،مرحعلىللأشخاص

إلىوعميقرفيق@اءل!وئخدرللىاثتها،المخلوقيتحركالتيالواحدةالقدرة

يصيبالديالغرور
ليىحىسبحاله،ا@هعليهينعمحيرالإنسادهدا

نمسه

ر@وههاالتىالعمةأدويدردو@تته.الأمرلحديةالإنساد

لعثشيهلي@جذفالأمرضتلى،وألهعليهامحاسبوأنهلعايةهيإنماالعالميى

ال.وب@ولهو

تقدمهمماللقصة،تمهدوحيزة،مقدمةالقصةوفي
مميروصصم@

أد@اةللثحصيات
وأعمى@اوأقرع،رص،

عد@تقرروصمهم،تقرروكما
لهم@

تلىيحهمتحديدوتتصمى@الاتلاتة

والامتحارالاتحلاءلتحرلةحصع@االلاتةهؤلاءوأد@رائيل،بي!لىوهم

ئعالىا@ها@ةلبم

اه@متتيرتويمة@عاصرتحملئجدهاهدهصورتهايوالمقدمة

الالتلاء،شيحةمعر@ةعلىوالحرصالقصة،بمتالعةللاهت@موتدهالامع،

و.العناصرهدهوتبدو

6هال@والأسب@،د@حا@بط@464@يأحرحه(1) وملمو@لحر،الأبمدي@6

@لجث@و@ل@له،و@لص@حدواسر@لرقئق،لى@لرمد(10))،692(
ملمصحغس

اك@4)3رلى@لإحدتحريحهاسو
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والاشاه،الاهت@متثيرطالكل@فهذه@ائيلإسلييتلاثةإد"ا-

الكريمالقرآنقصماكثيراقوموهمإمراثيل،بيصقمةلدايةلأ@ا

والتطلع..الاهت@متثيرالتيالعحيبةالأحد@ثتمرلاتهمصوسقلعحم،

ألرص،دامتيرة:بأوصافالقصةلشحصياتالمميرالوصص-2

وأعمى@ا..وأقرع،

الفوستيرالإلهيالتقريروهذايتليهما،أناراداللهأنتقريرا-3

بةالتجرهدهإليهاالتهتالتيوالتيجةالاشلاءهدامعرلةتاصعةإدالتوق

دمتحالاوا
(1)

نجدكماالمصل،ونكرانللنعمة،ححودصورةافريتصوروالقصة

عيرلا@قدوالأقرعالألرص@اقصةلىواصحادلك
إلىالمرضمىحالهماالله

اطهلعتهالديالماكيدعلىاقهأعطاهمالقدالعنى،إلىالفقرومنالصحة،

لعدوالقر،وادسوللآخرالإلل،منوادلهداكارحىوبقرا،إللاإليهما

تتغيرانقلعليهاكادالتيوهيئتهصورتهوواحدكلإلىالمنكحا@مدة

وهيئته،صورتهفيالأبرصأقدافقدمعرولآ،محماكلم@يطل@حاله،

تقطعتمسكيىرحل@قال
ثمد@هإلا،أليوم،بخفلاسمري،يالحباليى

أتبلغسعيراوالمال،الحس@،والحلدالحس@،اللودأعطاكلالديأسألكلك،
سكىألمأعرفككنيله:فقالكثيرة،الحقوقإدله.@قالسمرييعليه

كالر،لكابرصورتتلقدلقال:الله،فأعطاكفقيرآال@لر،يمدركصأس

@ا.ماإلىا@هكا@ما@صيركإدكمتلمحقال

الردهداصاحبه،ردتلعليهفرذفلث،مئللهفقالالأقرعوأق

صورهأقصىفيوالنكرادبالحححدالمفحمالعرور،بمعايىالطالح

الموثجأيصاالفصةرسمتوقد
0

الحانبواقعهفيحققالديالإلسب

ص@69ي@لقصص(1)

2@صلو@لر@(2) 6
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الأعمىشحصيةلىالحيرموق@@الأحد@تحلحيثالفاصل،الحترالقوي
بمضلالدائموشعورهوالذل،للعطاءواستحد@ثهعليه،اللهلعمةشكرهلى
وسعمتهالله

نمح@احلالمنتعطيناالتيالامية،للشحصيةصورةلحدالقصةوفي

أكزلاتعرضوهيوممحه،الحدتحركةحراءمنلثحصيةمتحدث@جمات

لهيوالأعمىاوالأقرعالألرص"لهاتعرصالتيللشحصياتجا@من
قد

الأحداتحركةكلوحلالم@مهميىجالبيرصالخصيكهذهيكمت

فعكستوتطورها،
الشخصيةلىالحوانبتلك@لثخلالس

الشحصيكلينمشزكاحالاصؤرتالقصةمنالأولالفصلففي

صالعسيةالمرارةدوالإحاسالنقص،دالإنسكالعورحاتوهو

واحدسدكلوالمقر،المرصواقعوهوالشخصيات،تعانيهالديالواقع

لمالالأسىشعورلدي@اللاتة
ينحوأنيتمنىم@هو@يه

بعدالخصيكلهدهحديدةلحوالبالقصةتطالصاالثانيولى@لفص@

حيثوالزاء،لانصحةمفعماآخر،واقعاتحيشوأصبحتحالها،تعيرتأد

هوايصألينهمامشزكحانبوالأقرع!الأبرص"شحصيتيفيلنايتكتمف

كاناالتيصورتهما@اياتتكأتاهما@افحيروالمكالرة،والنكرانالححودحال@

لحالتهمادكرهماوحيرعه،أعرضامعروفأمنهمايطلبوالمقرالمرصمنعليها

بجاحة،فيوزعماوغرور،صلففينلكانكراعليهماالهوبإنعامالساسقة،

كابرآصالمالهذاورثاقدأ@ما

تكشفالأعمىشحصيةولكن
عن

عريحتلصآحر،حديدحاه

هووعليها،وال@تمكربالعمة،الاعترا@حافهو@لكالحاحديى،صاحيه

الساسقةحالهيتذكريزالماأنهحدإلىورحمته،اقهلمصلالشعورشديد
س

جاعهالديالمقيرلهدالدلكيمرخأديعصاصةيحدلاوهووالفقر،العمى

@مر@للق@(1)
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ا@هفرذأعمىكنثقل!"له:يقولهولهاالعود،يطلب
فقدوفقيرأبصري،

شيءاليومأجهدكلا@واللهشئتمافخذأعاني،
"للهئخذته

لناتعرضحيثالثمحصية،تصولرمنلوناالقصةسحديكما

اللذينوالأترع!لأالأبرصسكليمثلهاالمتسجحةالمكالرةالجاحدةالخصية

العاهةوفيهماالثديد،الفقرحالمنعليههمالماوالصقلالألمسعرادكالا

ا

للكثفواشلياأحسن،حالإلىحالهمااتهئذلأن
مدىعن

مسكينرحلطريقعنالسابقةحالتهمصعرضوالسكرللخيراستحاشهم

يصور
شيءبعضويسألهمكالا@يه،الذيوالمرضالفقرحالة

منلديهممما

الحقوقمكزةمتعلليئعهيثيحادولكنهمامسوطة،ونعمةموفورمال

ا@اويدعونلجاحة،لىينكرونالسابقةبحالتهميذكرهموح@والواجمات،

كالركمراصالأموالهذهورثا

العبدالأعمى"@اشخصيةنجدالجاحدةالثخصيةهدهمقاللولى

جثةالائلالمسكيى@ذاالرحيمعلجه،وفضلهاللهسعمةالثاعركر،اق

بماعليهأنعماللهوأنوالعمىالفقرحالسعليهكادممافعلايعز@أنه

هو@يه

عليه،وآلاثها@لمضلالمقرالنعمة،الشاكرللإلادصورةوالأعمى

رصوفيليخترهاتقكجاعهفلماكثيرة،أممالاوأعطاهلصره،عليهرذحير
ة

قال:وإنماصاحباهفعلكمايكالروأيجحدلمأعمى،فقير،مسك@رحل

أمسكلقال.لله،ئخدتهشيئااليومأجهددلا@واتهشئت،مالحد."

@قداسليتم،@إممامالك،
رضي

صاحبيكأعلىوسحطعنك،الله

ي(1)
2 8 6

1@لري@لفصص(2) 7 7

2المصلو@للئ(3) 6
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فيحظآالح@ال@أكزالقصةفيللشخصمةالاجت@كليالجاتكانوقد

مركزإلىالنطرللمتمحاولةليهانجدعها،تعرالتيالخصيكملامح

أعذوملامحهايرسمدهوالاحت@كلية،الاحيةمنوموضعهاافخصية

والمحتمع.الفسفيمكانتهايحددوضيع،موضعفيوهيالحفس

عظيما،ر@يعافأصحتغيروقدالاحت@كليالحنبنرىالحدثتطورومع

تحددوالف@،أع@قالحديديالموصعفيالملامحالقصةترسمئموس

والمحتمعالنفسفيمكالتها

يالشحص@ةورسمالحسمي،العدالاجت@كلي،الحالب@عدويأقي

الخلىجيةالئحصيكأشكالعلىالقصةوتمصالخلىحي،وشكلهامظهرها

رنتصوأنستطيعحتىلاوأعمىوأقرعأبرصإسرائلليفي@ائلائةبأكم.

أعمقصصورةلدركعاهك،منعليههموماالحلىجية،التلاثةهؤلاءهيئك

حيروعليه.مقبلودهمالدينالابتلاءوفلكالامتحادهدافيالعرةموطر

ع@لتقولالجديدة3هيثاعلىأخرىمرةتنصالقصةلجدالحال،تغيرت

حسا@اشعرآأعطي@اوالأقرعحسنااوجلدأحسنأ،لوناأعطيدانهلحالألرص

ثابصره..عليهاتهردوالأعمىإ

علىواضحوحودولهالملك،تخميةالبلىرة،القصةشخصيكومن

مرح
إلىلرلدقدالثرية،لالصورةطهروقدإيحالية،بصورةالأحدات

يكفالاللاءسشوعالدنيايالاسبعضلاختلىإقيةمهمةفيالأرض

الألرصيتلى@اأنأرادحينيسحالهفاللهفساثصم.@رصلاحهممدى

ئداءخيرمعهممهمتهأتىملكأ،إليهملعثوالأعمى"والأقرع

فهوالحصيك،رسمفييساعد@هوالقصةبناءفيالح@ارويصز@ور

يجعلهاكماالحوار،وحفورهاحح@وتجسيماسحصورآأكزالثمحصيةيجعل

72*،@لصلو@لق(1) 9 9

كثا@لقصى@لي(2)
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رالكلام،الحدبثحيثمنالإنسانيةلحمىأعلاتيرمم@هوالوصوح،كاملة

المختلفة،و@حاسيسهاوعواطفها،الشخصيةلمفكرترجمةالقصةلالحواري

الملكحواروفيلسانها،علىالوارث@@الكل@حلال@استوحالتي
مع

منبهماماإزالةطلباحيثإليهما،ثيءئحبسألهماصحينوالألرصالأقرع

حسن،وجلدحسن،الونالألرص:قالعاهة،
وقالالنلمى"لذرنيقد

عيذهبوحس@،@اشعرةالأقرع
@النل@ى@قذرنيقدهدا

الذيلالحقص،شعورلمساهماصعليهتنطويعماالح@اركتوقد

م@ما.و@فورهملهما،الناسازثواءيسث

المالمنسطةاللهزادهماوقدوعاهة،@فىبهماصمازالأنولعد

معحهارهمايكشفواتماع،
اطفعولفساهماسعليهتنطويعماالملك

نيلكراوالححودا

والإيمان:الكفربين

فييتدخلإيىترميالذيالهدفأدالقصةبناءتييدفيالملاحطومن

الاستفا@ةعلىيحرصحيرالنمو،إلىودفعهمسلىها،توجه
الشحصياتمن

جديد،موقفأمامبوضعهاالدائمةالحركةإلىيدفاسحيتوتوطيفها،

معينأ.سلوكأتتخذالشخصيةيجعلمماالغرص،لهذاأساساالقصةتمسه

جديدةمواقفأمامالقصةتضحهموالأعمىلماوالأقرعالألرصدالالتلاثة

ماف@اب@عدإليهمالملدجاءحيىحس@م،لىتكنلم
وتوافرسح،منبهم

السابقة،صورتهفيمنهمواحدكلإلىالملكجاءفقدالم،مالسيحونما

والأقرعبالألرص@إذاومعولة،معروفامهيطبوصيقفقرم@عليهكادوما
معمغايراسلوكايسلكالأعمىنجدلينمامتشاكا،موقمايتخذاد

السائلهذا

المحتع
(2)

3@صلو@لى@(1) 1 9

1القصصر@لري(2) 6
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طريقعنالزلويالطريقسلوكدخهفتقدالقصةلحد@نوهكدا

المستقاةالعرة
دقدإسرائل.ليئخبلىفيوخاعةالماضين،قصصس

هاث@ة،تربويةومقاصدمؤثرة،دلالاتذاتواقعيةإنسانيةتجربةعنكثمفت

سوالأقرعالأبرصللجاحدي@حصلوما
للأعمىكادوماوحراد،نكسة

دائمةولعمةحيرم@كران

واقعودقة،طماوللاتقلالقصة،يالإنسانيةالتحصيةكانتلقد

يجمعالديالصحبح،إطلىهالكيريالإلسانية
المختلفةوح@انهالواقعنلث

الكثرووالحكرافى،الححيجال@يمتلانوالأقرعالألرصنحدويثزه.بخيره

@عدصحةعليهماةاقهأيسغهاالتيللنعمةالسالر
وعىمرص،

ثقر،لعد

يلتزملمالذيالا@سارنفرلىموحودواقعوهويتكراد،ولايكمرانولكنهما

الإيمانكلهج
(3)

إلىيدعولأمرإنهأعب@071،.كفرم@ماالإنان@لة

اللهعايةيرىولاوثأته،أصلهيذكرلاالديالإلسانهداأمرسالعحب

يؤ@يولاله،
ومحاسه.وكاللهلخالفهعليهما

فهيتمرده.ع@علىالقتلليستحقفإنهإ،.الإنسانفتل@

القتليستوجصمايرتكبانهو)فادةلأمره.وتثيعوتق@يحتفطيعصيغة

ولاعه.لثاعته

تهئ@لمقتصياتولكرانهوححولهكمرهأفدما..@كفره!@ا

رعىولروحلقته.
ولدكرثنياه،يولتواصعحالقه،لعرالمقتضياتهذه

وئعرص؟وشتعنييخكر

وألعمالإسارخلقالدياتهأدالحقيقة.مقتضياتمنكانلقد

عباديمن)و@ليلولك@ويشكرهذا،المحلوقفيذكرع!

ددلم@صسدو@لسمق@(1)

4@لصلو@لق(2) 6
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1أسأالثكور@ إنكلاالحق،صالانحرافهويحدثوالدي3

7،.-6العلق:أالرجعى@ربكإلىإناستغنى.رأهأنيطغىالإنسان

ولكنوأكرمه.حلقهالديهوأنهكماالتط.هولأغاهأعطاهالديإن

ئعطىحينيشكرلاإيمانه-يعصمهم@إلائسشلاعمومه-فيالإنساد

اعطاهالذيالمصدروهوأعته،التيالعمةمصدريعر@ولاث@يستغني

ويفجر،يطغىهوثمررقه..أعطاهثموقدرته..عالتهوأعطاهخلقه،

يشكر.ئميرفأدينغيكانجثمنويتكر،ويعي

نيالذيالطشيالإنانصورةالقصةوتيز
وأبطرهتهل@

المتكبرةالطاغيةالشخصيةوالأقرع..الألرصسحصيةينرسمه

الوفاءعنوتولتوالبحل،الحفأثوكهااللهلفضلتكرتالتيالشحصية

الواهب.للمنعمبالشكر

فيهاشاركتالتيالإنسانية،للنفسالواقعيةالصورةالقصةقدمتلقد

قامالذيالوصف،المقحمكهذهوأدرزالصورة،إقامةفيالحيويةالمقومك
نقلفيالحيويةالو@ميلةإنهعام.سشكلالبنثيوتكيلهاالقصة،نسغعليه

نمالجوالأعمىاوالأقرعالأبرص"وكان@وفيالحدث،صورة
ملموسة.وعهاطفمرئيةمثاهدفيحية،بشخوصالقصة،صورتها

مالوقالقصةفيوالوصف
بماإطارماوملءالصورتحديدمنبهيقوم

أغر@ضفاتفلكفوقهيالحركةفيوالنموالكل،لىالنكامليمحها
للأقرعبؤسقصةتحكيلوحةمطلعهافيالقصةقدمتفقدالتثير.فيئحرى

ترسملوحةحياتهموملأالموء،مسهموقدوالأعمى،والألرص
هذه

توحيصورةفيوالأقرعالأبرصسجدئممفثرإطاريالشخصيات
القصةتحكيثمربهمعنوهمينعمون،لهالذيالعميم،بالرعد

م@ما:واحدلكلفقالعليهكانابماوفكرهمامعرولا،سألهماأنبعدالمنكعن
."كنتماإلىالهفصئرككا@لأكتإن"

البؤسلوحةيالوصففلثمتأملاالخياليقف@الكل@هدهولعد
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والرفاهالنعمةزوالةصورتينبيرمثيرتقالليتأعجيبمثيروسجوالأط..

جحرإلىوالعوثةوالرحاء،
العبوسوالبؤسوالعاهةالفاقة

حزناالنمسعلىأشدوماوالعزة،الر@اهلعدوالسدةالبؤسأقىما

منالانتقالوكمدا:
مىالروحعلىأفطوماالخانق،ضيقهاإلىالحياةسعة

وطغياله.المقرجورإلىوسلطانهالعيت@رعدمنالتحول

دالححوموفليرشتادكذلكوتلكالحياةهذهبينوشتان

الكروالمنعم،اللهبفصلالاعترافوبينبالنعمة،والكفروالكران

آلائه.على

يصورلدايتها،فيوالحرمادالبؤسالقصةرسمتفقدولعد
نلثط

التيقصتهيحكيحزي@نغئممنهممنينبعثوالأعمىلما،والأقرعالأدرصلا

ائنفرة.الموخةالعاهةتحملهالمذل،الفقرترسم

إلاىيرفلاالضيقة،التدةلحظكفىالإنسانصورةالقصةترسمكما

لقداعيآ،فاكيأ@يصرعوملادا@ملجأرحمتهفيوالامخرجا،اللهبابفي

منليكونناقهعافاه
كرين.اث

حزير@يز،عمقفييتمنىاللس،قدرهوقداثبتلىالالسادذاهوها

وحلداحسالولايعطىوأنالمرض،م@بهالذيعنهاطهئذهبأن

بعدالواشعلالغى@صلهمنوراولأمنيته،اقهوخقق

رغدويشثرالمعمفتكزلالرخاءالالتلاءإلاهووإنالمقرالوضيع.

ير@لونالعمةظروفيوالأفرعوالألرصالسون،وتمضيالعيثى..

عيودوفيويتنقلون،
حاجةيسألهملالملكوبدابرقدود..والبهحةالسعاثة

غيهمفي3إألاالمين.الحقع@عميئئكثمكايدكرون..فلاوئذكرهم

يعمهود!ور@وغر

متباعدينمشهدينالقصةرسمتلقد

الكمهدالإسانصورةأرجاثهيتبعتمتمهد@ايوالأقرعالألرص"



نمهنيوهووالهاء.الرخاءأيامفيالناسمنكتيريمثلهاصورةالحححد

يقول.سحانهواللهحيل،كلوفيمحتمع،كلفيالإنساديحطئهلاأصل،

1أسبأالشكور@عباديمنوتمليلالال@ @ينشاكركزهمتجذولاالال@0،،3

اأ

نبضاتنفسه@كل@تمنتبعثاه.الأواهمثهدفيالأعمى"

نعمةفييرىالديالإنسانفلثيمثلهاصورةالصمد..الأحدللهالعو@مة

معترفأحاشعأ،اتهجن@فيالثريطئه@يطويشىء،كللىالمنعميدالله

لاين،مكر@ررأدلأدأصيلممودجوهوحينكللىالعايىلربلالثصل

جيل.كلولىمحتمع،كلجمحالإلساديحطثه

إنهاوالإيماد..الكفريلتقياد.لالكحمامتقابلاد.م@فادإ@ما

تنترالتيالكثيرةالتعبيراتخلالم@بالحركةمشحولةالحيةالإلساليةالصورة

وأعماقهاالقصةإطار@

الزمادتتخطىواقعة،شحصيةنمالجترسمهاالحياة.قصةإكا

لهيوالأحيال.القرودوتتحاوزوالمكاد،
الإنسانحلقالذياللهحكمة

.(3الإلادأكفورا@وإماضاكرا)إماالسبيلوهداه

تتموالموازنة،تتمحتىبالنعمةالكفرعاقةالقصةتصورالختاموفي

قدالتيال@هإنها@مشةوعذابهاللهبأسوجاءهمالنعمةشلبتفقدالعرة،

.(85أعادر:عبادم@فيخلت

ونينظر)فهلالطريق.عنتحيدولاتحتلفولاتصطربلاال@هوسنة

يلا@تحوالكلسنةتجذولنتبديلاالههلةتجدفلنالأولينشةإلا

.(43أفاطر.

وآلائهنعمهمنيزيدهالديربه،وشكرفليؤمنكثاءفصتدكرة،إنها

لئديدال@عذابإنكفرتمولئنلأزيدتكمشكرتمفئرئكمتأفنوإذالال@

1إبراهيمأ ا@تهوكانوآمنتم؟-شكرتمإنبعذابكم-ا@هبفعل)ما7

أعليما@ثاكرا
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اللهأدالبثرقلو@لتتعرالعميقةالمؤترةالموحيةالعجيبةاللمةإنها

سحاله-له-لماالعبادعدا@عىعىفي
يصعليهمداتية@قمةس

م@س@حاله-له-وماالعدا@أجلهاسعليهم
وقوتهسلطالهلاطهارحاحة

عر
هذا

سحاله-به-وما
عد@وداتيهرعبةس

أساطيرتحملكماالنلم@@
والكر.لالإيمادالعبادصلاحهووإنماهدهبمثلكلهاالوتة

حاياويعلمالعملصالحيتكرالديوهولله.والشكرالإيماريتحيهممع

ا@يفعلما@الفوس
9بعذابكم 00.

علىلحراءعدالهإدوآمم؟تمإدلعداسكماقهيمعلمالبم!

شههةلت@اوالإيماد..!الشكرإلىيقودلعلهوتهديدوالحكراد،الجحود

الطشإطهارولاالآلام،التذ@دولاالتنكيل،رغةولاالتعديم@

اللهتعالىوالسلطار..
بالكراتقيتمثمتىكبيرأ.غلؤاكله@لكص

لصده.@سحاله-اقه-شكروماكوالرص@اد.العمرادفهاكوالإيمان،

@عبدهسبحاله-وعلمه-

إنهعميقة.رليقةلمسةالقل@يلمسللعد،سبحانه-اته-وشكر

م@الرصىيلازمماومعناهالرصى،معناهسبحاله-ال@ه-المتمكرسأنمعلوم

الإيحاءاعميقتعبيرشاكر-سبحانه-ال@ه-التديرلأدولكنطالت@

صئكرع@العيالمتنصل،المعماتمىء،الحالقكان@@نا

إيما@موصعنهمعنيوهووامتنانهم.وشكرهموإيم@ضصلاحهملعاثه

عرالغيالمتممل،المعمائمىء،الحالقكانإداوامتاحم.شكرهموص

ينبغيف@ذايثسكر..العالمين
ي@المغمورةالمحدث@المحلوقيللع@اد

سمة

يم؟الكرالمتمضلالمنعمالرازقالخالقتجاهالمحه..
ا

ويححلالقل@لهايتمضالتيالعميقةالر@يقةاللمةإكاآلا

أهبالراللهإلىالطريقالطريقأمعاإلىالمحيرةالإف@رةإنهاألا
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لنفسهيشكرفإنماشكروفن@ال@العليم.الئاكرالمعم،
غنيالههفمانكفرومن

4ةالنملأحميد@

ةرصوالثريفالنصيرسمالإيحاء،عميقةوالجزاءالابتلاءقصةإد

اكاملةصورةوهيالمعالم.واصحتيمرآتيرفيالإنسل!للمودجصا@قة
كلو

المثاعروتشحصط،والس@الملامحترسمريثة،لمسةتكونتكادحمله

تلكوالوجحهنلكلهنبدوحتىقراءتهايتمالإنساديكادوماوالالمعالات.

حية!لابضةتخطرلتكادحتىيراها،كأنماالشحصيات
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ىلمحتوا

نقديم-
الحكمة-

التوحيدقصة-

وحتارتوصية-

الاخرةقصية-

المؤمنعدة-

المؤمئسمة

السلأمعليهلقمانقصة

4 5

4 6





السلأ@عليهلق@انقصة

عيروالوحيهالحكايةلونسقفيلقلاقصةالقرآنيعرص

وقضيةكله،الثركعروتريههوحده،للهافكرقضيةويعالجالماشر.

الحكايةخحلىفيوالحزاءوالعملالآخرة

رالسوفيو@لثتعالى،المحةكتدفيواحدةمرةسوىالقصةئذكرولم
ة

لقلاآتيناولقدتعالى:،اتهقولفنقرألقلا@سورةوهيكااللهخصةالتي

لذ،اشكرأنالحكمة
كنيا@تهفإنكفروفنلنفسه،يشكرفإنمايشكرومن

الآخرةوقضيةالتوجدقصيةللسالهليعرصالقرآناختارهالذي

كادإنهقانل:وم@ليأ،كادالهقائل@صالروايات:حقيقتهفيتخنلف

كادإلهئقالنمالتايى-القولهداعلىوالأكزردذ@ه-عيرصالحآسعدأ

قاصيآإسراثلليفيكادإلهقيل:كمانوليا.كادإلهويقال.حثيآ،عدآ

من

لق@دكاد
هةوالحكمةالحكمة.اقهآتاهرجلأنهقررفقد

ئؤتوفنيثاء،فنالحكمةهئؤتيكثبرا:خبراأوتيففدأونيها@م@نمية،

2ةالبقرةأكيرا،خيراأوتيفقدالحكمة 69)
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الحكمة.
العللو)دراككلها،الأمورفيالقصدتوخيهي

يؤت)ومنر@د@@تبصر@رؤيةفيلصابهاالأموريوضعليوالعايك،

فييرأأوفيفقدالحكمة

بثو@كوا@تيالحدود،يتعدىولايفخ@فلاوالاعتدالالقصدأوقي

تهديهالتيالمستنيرةالبصيرةوأوتيالأمور،تقديرلىيصل@لاوالعاياتالعلل

ان.الألومتنوعكثيرخيرو@لكوالأعلا..الحركاتمنالصائبللصالح

دلايتدكرالذيوالفؤاد.صالعقلوهو
ويعتريغفل،فلاويتبهيى،

فلابههاويتغودلائله،الهدىم@تيرىالدىالصلال.لىيلحللا

عافلآ.لاهيآيعيش

اللهيؤتيهاالحكمةهده
اللهثميئةمعقي@ةفهيعاثصسيثاءمن

هذهسبحانه،
هي

إلىثيءكلرذالإسلامي.التصوريالأساسيةالقاعدة

التيالحكمةاله@:للهاشكرأنلحكمةلقلانآتيناولقد@المختارةالمطلقةاتميئة
..@لذايئسكرأن..)لئه:افكرومقتصاهامصمح@ا

الحكيمالرجلبذلكاقتداءاقهشكرإلىضمنىقرآنيتوجهوهذا
وقولهقصتهيعرصالديالمحتلى

وحده.عبادتهثمسصفاته،وتمجيدهالعمة،واهبممعرفةيدأوالشكر

هدهاستخدامويتبعهصنعته.يآثلىهلوحدانيةلهدالذيالواحدوهو

ثاطكلفيللهالعابدبحسبها،واتمحالحياةتذوقيوالطاقكالحواس

وكل

القل@

بم
إلىالوجدانتوقطالنعمبهدهو)ذاونعمه..اقهآلاء

اسالحومنبهزودوماوهيئته،خلقهالإنسانتدبرولودلائل

اكوهبهوماوالح@ارح،
بهذهإليهولاهندىاله،لوحدوالمداركالطاقكم@

هذهإبدلعلى@قادرال@هغيرأحدفماالخالقأنهعلىالدالةالحوارق

وفيمنهاالصغيرلىالمعجزةالخلقة

هدا
اوهذويكبفها؟الأصياتيلتقطكيفيعمل؟وكصوحدهالسمع

4 5



ماالفؤ@روهداوالأشكال؟الأحاءيلئقطوكي@يبصروكيفوحدهالبصر

والمثكلروالقيموالمعانيوالأشكال،الأشياءيقدروكيفيدرك؟وكيفهو؟

ركك؟لمدوا

كفأيعدعملها،وطريقةوالقوىالح@سهذهطيعةمعر@ةمجردإن

معالمتنلسقالنحوهذاعلىوتركيبهابحلقهافكيصالتر.عالمفيمعحرأ

احتثتلوالديالملحوطاقنلسقنلكالإنسان،فيهيعيت@الديالكونطبيعة

ف@االاتصال،لفقدالإنسادطبيعةاوالكونطبعةفيلبهسو@حدةلسبة

الانسانطبيعةب@ستمقتالمدبرةالقدرةولك@صوتأتلتقطأدأئداستطاعت

لتمفيه،يعيث@الذيالكونوطيعة
الاتصال.هذا

سبحانه-اته-رعايةم@يحطىالإنسادالصغير.المحلوقهذاإن

يتيحالديالوا@ر،بالقسط
بهاوينتمعالهاثلة،الكونيةالخلاثقئسحرأنله

الديالإقيالاموسسمنطر@إلىلالاهتداءو@لدا@وثتىعلى

تعصاه!ولاوفقهتسيروالذييحكمها،

الهزيلةبقحتهالاناناستطاعماالسرطرفإلىالاهتداءهداولولا

يعيت@أداستطعماللالهائلفالكونقوىم@بتيءيتفعأنالمحدوثة

وهومعها؟
وهيالصغير،القزمهدا

والطاقاتالقوىم@الحالرةالمر@قهده

املأجرواوالأححام

ا@ه،فضلسليبتغيوالأرض،@السمو@مايكلللإلساناتهسخر

يوجهوهووالإنعامالفضلعلىبالشكرإليهولبتجه
الوفاءإلىالقرآنبهذافله

مجحانه.لادهالارتاطالأفق.بذلكالارتاط@لىالحق،كذا

شوكيدناتهاوتثتالئري،العفلعلىتلحعباثةللهالشكرإن

الحلائق-سيعلمماوأقدروأعلمأريعومووحد-قدفالإلسانرئمايصع@

لاوأوحده..مهوئتدروأعلمأرفعهويكودسأنبدللالمسهيوحدلموهو

يره.السبيلئمفقدره،حلقهالذيمماالإنساد.هدا@خالقالاعتراتمنمعر
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أعطيهاالتىالضخمةالهباتهذهعليه..اتهآلاءالإنسانقابلوما

.."تشكرونما)قليلالكرلمثإنهالكرى،الأما،بتلكليحض

فيالاسالقرآنيذكركماله،التذكيرعدوالحياءالحجليترأمروهو
يوليهالاوهوعليه،اللهلعمةيثسكرلاوكالر،جاحدكلويذكرالمحال،هدا

سهاه!دودللشكرعلث@لوحمها

تحمى.دلنبه،تحيطالتيالحعمةمنألوالآالالساداستعرصولو

لاالعموأكزلكروهاأنعلىفضلأتحصوها@لاالههنعمةتعدوا)وإن

كبتروهذايفتقدها..حيرإلابهاي@تعرللايألمهالأنهالإنسان،يدريها

فيحمقالمرضيدركهحينإلا@عامس!ليهبمايشعرمتىووظاثمهحسده
لالأحت@لى؟

المستعظمرله،بنعمةالثمكرالدد@لكالحكيم.لقمانإلىونعحد
آتينا)ولقدالشكرلو@جبلينهصقلبهيهفوتعمره.التيالنعمةلهذهالمستكتر

..@للهاشكرأنلحكمةلقلان

الرجللذلكاقتداءالهشكرإلىصصيقرآنيتوحيههذاقلنا.وكما

هوإنماالله@شكرآحر،توجيهالضصيالتوجيههذاجهاروإلىالحكيم

عنهغيواتههو،ينمعهللثاكرمدحوررصيد

أحديحمدهلمولوبذاتهمحمودلالت@
من

يشكرفإنماثكر)وقنحلقه

اللهفإنكفرومن
عي

مثللنفسهيدخرولاالحكمة،عنيخال@م@هوالحمقى@أحمق@طو!
فينالل@فه،يشكرفإمماشكروسالثاكرير،عنعنيواتههدا

س
العمة،زياثةالله

وحس@الدليا،يالبلاءاجت@ازعلىالمعحمةوحسن

اللهفإنكمروسفيوالحراء@الثو@
ع@يعطىكريمصغي

لاكرم
علىللكرأرتقابعر
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قصة

لالنه.لحكيملقلانم@موعطةصورةالتوحيديقصةتجيء

بنييايعظه-وهولابنه-لقه@نقال)وإذ
الثركإنبا@تهتثركلا

..@عظيملظلم

لعطةوإنها
الدالويكونوماالخير،إلالولدهالوالديريدفمامتهمة؟عير

يهىالحكيملقمادوهداناصحاإلالولده
اله

اليهداويعللالرك.ص

لمحصلواليبتقديممرةمرتينالحقيقةهذهويؤكدعطيم.ظليملأد@لمثرك

علىمحمد--@ه-يرصهاالتيالحقيقةهيوهذهواللاملإدومرةعلته

أنويخشونعرصها؟وراءمنعرصهشكوديو@يها،فيجا@لونهقومه،

السلطاد3انتروراءهايكون
عليهم!والتفصلمنهم

م@والمصيحةبها؟أمرهوابنهعلىيعرضهاالحكيمولقمادالقولفما

مظنة؟كلمنسعيدةشبهة،كلمنصرأةلولدهالوالد

م@كللسانعلىتجريالتيالقديمةالحقيقةإنهاألا
الحكمةاللهآتاه

م@

الممسيالمؤترهووهداس@اه.@ا@ير@ولاالمحص،الخيريراد@االاس،

التيالثابتةالقاعدةالإنسانيفقدإذ..@عظيملظلمالثرك

إليه،يثو@الذيالآمنالمستقرويفقدالتوحيد..قاعدةإليها..يطمثن

ةولالعريمسكلاوهوالريع.تقا@فالأوهاموتتقا@نهالأ@اء،لتتحطمه

الحيكداتر@طهالتيالئابتة،القاعدةعلىيستقرولاالوئقى،

يرتفعوماللعماد.العبو@يةمنالعاصمهيوحدهللهالعبو@يةإد

يعتصمكمالهحاهالعو@يةمنيعتصمحيىإلاله،مقذرمقامأعلىإلىالإلساد

لسواه.الع@و@ي@م@

منالعبيدعوديةييقعبا@يتركومن
وفقحياتهيصر@ونأمثاله،

بح@مثولةالنطر،قصيرةواتجاهكسطرياتم@لهميبدوماووفقهم،@@
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لدلثوالهوى.والنتصلالحهلمولةهيكماالاسنعلاء،
يهى

اقه

الرك.صدسحاله--

عطيم،ظلمفهوالذميمة،عاقبتهمنوالتحديرالثردصيهى

بيرماوا@قطاع
ماوالعالمين.ربباتهالصلةمقطوعوفالمثركونوالعاد،الحه

هدىإلىتنتهيولاشديد،طلاملىتتخبطوهيإلالالتهالنصشرك

مبىالمحرومالله،طريقصالصالالمكودالشقيدلكهو
وألدابوار،فيوأبداص@ل،فيوألدأعاء،فيوألداتعز،وألدالهوهداه،

عطيم..طلمفي

وحنان:توصحية

لالهالأب@صيحةطلوي
والأولاديالوالدي@لينللعلاقةيعرص

ويصوررقق!أسلوب
ومعورقةانعطا@فيهاموحيةصورةالعلاقةهده

هدا

الوثيقة:العلاقةتلدعلىمقدمةالعقيدةرألطةلإد

فيوفصالهوهن،علىوماأمهحملنهبوالديه،الإنانووصا@
@إليولوالديك،لياشكرأنعامير،

وصاياووالكريم،القرآنفيتتكررلالوالدي@الولدوتوصة

حالةومعظمهايقليلاإلالالولدالوالدينتوصيةتردولمجم@الله-رسول

وهيالوأد-
وحدهاتتكملالفطرةأندلدطروفلىحاصةحاله

لصلاالاشىءالحيلرعايةإلىمد@ىعة@المطرةوالديهم@الوليدلرعاية
ئجسامهمام@لوليدهماتيدلادالؤالدي@وإنالله،يريدهاكماالحياة،امتداد

لاوتأل@غيرفيوغال،عريزم@يملكادماكلوم@وأعمارهماوأعصاط

لاطيلليدلاد!كلاشعورولااشاهغيريللشكوى!
رووسروفرح

وصاة!دودالوالدي@بتوصيةكميلةوحدهافالفطرةاانيأحىاللدارهماكأكما

المدلرالمضحيالحيلإلىليلتمتالمكررةالوصةإلىحاجةلىالوليد@هو@أما

4 6



وئكلصالهوروحهعمرهعصارةسك@لعدماالحياف@اللاريالذاهصالمولي

الحياة!مستقلإلىالتحهللجيل

بعصالحالديريعؤصأنيملغوماالوليدبملكوما
قفوولوبذلاه،ما

الصورةوهذهعليهما.عمره

الدلهذاظلالترسم@عامينفيوفصالهوهنعلىوهناأمه@لته

البل

أشدالعطاففيبهوتجحدالأولر،النصي@تحتملالحاللطيعةوالأم

وأرفق..وأحنىوأعمق

ئنأليهعنلريدةصلإساثه-مده-البزاريبكرأبوالحالطروى

بط@@هللمج@-الي-فألكا،يطو@أمهحاملاالطوا@فيكانرجلا

فياوحمليبز@رةولاهكدا..@اواحدةبرلرةولالالاقال:حقها؟

وهيوضع،
وصعلىوهاتحمله

الكريمةالنبيلةالتضحيةتلكيصورارالنبويوالحديطالكريمفالقرآد

مهماالأولادبحارسألدايجزبهالاوالتيالأمومة@اتتقدمالتيالواهبة

..@وهنعلىوهناأمهالوالدير@لتهفياللهبوصيةالقيامأحسنحا

والك@ط.والصنىوالحهدالعناءيجسميكادوجرسهاالألفاطولركي@

إنهابالأنفاس!ويلهثبجهد،ويتنفسلعب@يوءمكرو@محهدآهةنهال@

امهصورةالولدليتصؤر3أيامه،أو@خرلىوبخاصةالحملصورة
يوهي

وآلامه!رطلقهالوصع

الفتوةس@إلىالطفليصلحتىالفعجمةللطفولةالوالدي@رعايةئم

صعيفصعيفنلكقلوهوالتكوي@.وصلاعة

ريتكروالبويالإلهيالتوجهكادوالإحسانالإنعاممعرصوفي

الروجداريستحث@ندي@،توعلى@موحية،صورفيالوالدينإلىللاحساد

الأبناء:قلوبووالرحمة
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ا@هعبدص
رضيمسعيب@

بمح@-الله-رسولسألتتال:عهاثه

قال:@ي؟ثمةقلتوقتها.علىالصلاةقالاقه؟إلىأحتالأعلا@ائي

لر
(1)

@ااتهسبيلفيالجهادقال:أي؟ثمةقلتالوالدي@.

وع@
ا@هعد

رضيالعاصب@عمروب@
إلىرجلاقبلقال:عهمااقه

الله.منالأجرأبتغيوالجهادالهحرةعلىألابعكلافقال:@م-الحه-رسول

قال:حي؟أحدوالديثس@هلقال:
لتتغيقال:كلاهمابللعم.

صحبتهما"لأحسنوالديك،إلىلارجعةقالنعم.قال.الله؟مىالأحر

رصيهريرةأيىوص
عهال@ه

(4)أن@ركم"ةقالمجيهلا-النبي-عن

فال.الله؟رسوليام@قيل.لارحلألفرعنمثمرجلأنفرغمتمرحل

(5)الححةإيدخلفلمكليهمااوأحدهمااليهرعدألويهأثوكم@"

طاعتهما

ومسلم@لحريو@ه
ملمرو@ه
دصم3،رمو@لر@لبروكرماومرنثغوحريكر.ويلفىمحا.@للة@مل@ال

كل@لرعمريللرملمحتط@تر@ومولالرعمالمهلصئواصلهوكرماو@تحها@لرأء
عدلرهما@دومهنر@طوعطملر@لر@للصعلى@تولهلزث@هممااث@صاصدما

لاتيا@لكتصر@ثى@طةللحرل@لمحلثعير@ر@ر@لمقةلالحلصةوصممه@اكرهما

3و@ر@طةدحول
5ملمصحبحعلى@لوويشرح@@يهده@ 1 0 9 / 1 6

@ل@@مح@سعبهئقب@االحطد،سعصكدتال5حص.عى@سرسمسلمرر@ه

عامرسئؤصأتعلى@رلى@قالأقحىعامر؟سئويىئيكمسالهم
تال3

لعم

تررصنمشر@دمىنال
نال3

3
لك@كصتال

لرجمى،
@رموصبعبلامه@ثر@

3

3
فال

نالو@لظننكناللعم
لمم

بئبمرلاييهر-@نه-رسرلسمحتنال

مععامرسئ@يىعلكم
@@@مح@

سهكدمى@رر،3نر@رلس
مؤصع@لامه@رالرص

مم،ص
@اثعل!لكبعمر@دامنطحتبثحرفعلى@ن@لر@ضموكاتر،و@للة،له
"صسحمرلهلى@اللاصعمر

8را/@ليرر@يصا،لا@للاء4أسير@ملام 6
ك@3

عحرسصصجحهيملموروى
@طد@

رصي
سمتإيىنالعه@ن@

فئروهياعىوكد@هو@لةولهئرصلهيقالرحلحيز@لتلع@بد"يقول@ع-@ت@-رصرل
1ملمصحبحعلىويشرح@أ@لكم!@بعص 6@9-96)
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شكروالأول،المعمألتهشكرإلىيوخهالحانيةالصورةنلكظلالوفي

ويتلمأولااللهشكرليجيءالو@جبك،ويرتالتال@ى،المنعميىالوالدير

حقيقةالحقيقةبهدهويرلطولوالدي@.لياشكر)أنشكر

رالمذكوالكررصيدينمعحيثالمصير،)إيئةالاحرة

هدهوكلالانعطا@هداكلعلىبالوليد-الوالدي@رالطةولكن

فيللإنسانالوصيةفقيةة.@لعقي@وشيجةبعدترتيبهافيتأتيإنماالكرامة-
بتثركأنعلىجاهد@ك)وإنةلوالدي@علاقته

فلاعلمبهلكلي@ما

كلعلىالعقيدةوشيحةوتعلوالطاعة،واجبوشفطهالإلىتطعهما،..

ليغرياهإقنعومنمعالةومنحهادومنحهدمىالوالدانلدلفمهماوشيحة.

لهو@تعلم!-لهألوهةلااقهعداماوكلألوهيته-يجهلمالالثهلركبأن

بعدممأمور
الطاعة

من
الطاعة.لىالحقصاحبالله

لعدموالأمرالعقيدة،فيالاختلاتولك@
يسقطلاحلا@ها،فيالطاعة

@لديافيوصاحبهماالكريمةأوالصحبةالطيبةالمعاملةفيالوالدينحق

اتغ@وةالأصيلةالحقيقةلىتؤلرلاالأرضعلىقصيرةرحلةفهي9معروفأ

الأرصرحلةلعدمرجعكم،إقي@ثمالم@نيئمنإيئأأنابمنسبيل

أوكفرانصعملماجزاءولكلتعملو@كنتمبما)فأنبئكمالمحدودة

توحبد.أوشركومنشكراد،

وآيةالماعةالعنكبوتوآيةهينزلتلقلاسورةفيالأيةهدهأنروي

وأمهوتاصأب!سعدسيكذلثالأحقا@

"فيوالقصة
سعدحديثم@"مسلمصحيح

وقاصأبىل@
(2)

صلإساده-@لره-ك@@لطراى@رر@ه(1)
مد@ي@ودس@

(2)@
و@حد@لاسنبىف@كي،@@لرمري@لؤشيبصحكالأبر@يررفاصبىأدس

مالك@سمهولاص@بىوألهررى@@أملوئحد@لهو@سمه،للواشهد@لأولر،
س

مالكسحدسلعد@بصأبفالئص،
ومى

@سحد@مف
نوفيبلبهعلىكد@لر@تلنح

ر@ليرا/وكب@للاء1/29،سير@محمأ@هكلهههمة
5

،3
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سمصعببر
قال:القرآنمنآيكفيهلزلتأنهأبيهعنسعد

أ؟حلمت
ةقالتتثرب.ولاتأكلولابديهيكفرحتىأبداتكئمهلاأنسعد

حتىثلاثامكئتقال.بهذاآمركوأناأمكوأنابوالديكوصاكاللهأفىزعمت

علىتدعوفجعلتفسقاهاغ@رةلهئقاللهاابنلقاممنعليهاكي

خسنابو@لديهالإنان)ووصيناالأيةهذهالقرآنيوجلعراللهسعد@أنزل

@لدنيافي)وصاجهماوفيها:ب.،تثركأنعلىجاهداكوإن

@اوفا@معر

علىجامد@كوإنيخآأالآبةمذهنرلتقال:سعداأنعمادأبيص

فلانطعهما،.علمبهلكلبىمانثركأن

الدينهذاماسعد!ياقالت:أسلمت،@لمابفمي،لراكنتقال:

أموت،حتىأشربولاآكل،لاأوهذأ،دينكلتدصأحدثت؟قدالدي

"قلثأمه،قاتلياة@يقاليى،فتغير

لاإنيأمه،ياتفعليلا

ثييئبم
هدا

فلماجهذت،وقدوأصبحتوليلة،تثربولاتأكللايومادمكتتلثيء،

نفسافخرجتنف@،ئةلككانلوواللهتعلميىئمه!ياقلت.فلك،رأت

فلك،رأتفلماتأكلي،لاأولكليشتإن@يب،تركتمانمسا،

"أكلث
(2)

الؤشئجيرتوهومماثلة،حالةكلفيعامفهوالآيةمدلولأما
اللهفيالرابطةفتجيءوالتكالفالو@حباتبرتبكماوالروالط

الوشيحةهي

الأول.الواجبهواقهدحقالتكليفويجيءالأولى،

(3)القاعدةهذهيقررالكريموالقرآن
رصوولىمناسبةكلفيويؤكدها

غموض.ولافيهاشبهةلاحاسمةواصحةالمؤمنوحدانلىلتتقرشتى

(1)@
ا-581كه/15ملمصحغد@لرو@شرح

3ر16-15صا/@لسيرركيص@ل@ء1/29،أعلامسير(2)
5

(3)@
78-73ص@لؤآد،طحطسيطربنى@كدو@لعقبلةا@رالطة@صل
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قضية

ةالفقرتجيءبنه،لقلانوصيةسياقفيالمعترضالاستطراد

منثيهاوماالآخرةقضيةلتتررالوصة،فيالتالية
عاول.وجراءثقيقحسد

فلكحي@مقذروالذيئتركماولنعتا،ئحلقيالمالناسإن

يدعهمأنيمكنلاالهحيص،التسيقذلثحياتهمونسقالعظيم،التقدير

فيديذهوثميفسدونأوالأرضفيويصلحونهملأ!وممهتونسدىيعيئمود

و@حدامصيرايلقودثميضلونأوالحياةفيونويهتهضياعا!التر@ب

جميعأ!والظلمالعدليذهبلميظل@ونأوالأرضفيويعدلون

اليوموهوكان،ماكللىوالفصلوالفرقانللحكميرمأهنالكإد

يتلاقىالومهداوفيمحدود.معلوماللهعدبأجلالم@وتالمحكيالمرسم

تلتقيوالديا،الحياةفيقدمماالتيوأعمالهمالاسويتلاقىجميعا..البثر

بكلالتلاقييوموهوالحساب،يومفيالحسدساعةفيبربهاكلهاالحح@ئق

تزييصولاو@قولاساتربلافيهيصزونالذياليومهوثمالتلاقي..معايى

م@عليهيخفىلاواقهولا
خلقه

في
كلويوفتكلفي"

يومالحق،الحراءيوماليوم،@لثفيكست،بمانفىكلتجزىهناك

يومالوماليومظلملاالعدل..
@طاء..ولا!إمهالللاالفصل،القضاء

وهو-الحق،قضاع@اليومهدالىيقصيالذيهووحدهوالله
يخفىلايسحانه-

حتىضيء،عليه
مكو@كلهفهوالمتور،الصدروسالخائة،العيىلفتة

فلارؤية.وعىسمعوصضرة،وصعلمعنبالحقيقضيالديا@ه.لعلم

شيئا.يسىولاأحدايظلم

الناسإنأع@الهم..ليرواأشتاتا.الناسيصدراليومذلكفيهنالد

ول@احهماليو@حهوها،أعمالهم،عليهمتعرضجثإلىذاهون

سوإنكلمنأقىئحيانآتكونلدلعملهالإسادوم@احهة
ماعمله

وبيربيهحاحهتهسيهرب
لفسه،

لوجههوييح
لهيتمتلحينعتهثعه

ؤوسرعلى@عملهيواحهوهولهلكيفالضمير.ولدعالندمنوبكمنلولةفي
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المتكر؟!الجلىالعظيمالحليلحفرةيالأشهاد،

كادممايواجهحاوأدأعمالهم،ئرواأدمحردرهيمةهاثلةعقولةإكا

محم

لاشرمنأوخيرمندرةيدعلاالديالدقيقالحسبرؤيتها

عليها.يجلىيولاير@ا

منشيثآالإنساد،دامحقرلاعندئف
يقول:ولاشراأوكادحيراعمله.

سعملكل@ماموحدانهيرتعقإنماوزن.ولالهاحسا@لاصغيرةهده

ترجحالذيالدقيقالميزاندلكارتعاشةأع@ل@
تثيل!أوالذرةله

وتعرضإنمامحرثة،هكذاالقصةهدهفيتعرصلاالآحرةحقيقةإد

علميطالعوهوالوجدان،لهايرتع@مؤثرةصورةوفيالفسيح،الكونيالمجال

اللطيف:الدقيقالهائلالثاملالله

فيأوصخرففيفتكنخر@ل،منحبةمثقالندإنإنثا)ياس

لطفا@هإنال@ه.بهايثتالأرض،فيأوالمو@ت،

عنمجردتعبيريبلغوما
سبحانه،اتهقدرةوصوشموله،اللهعلمدقة

وص
وهدا@ضلالمصور.التعيرهذايبلغهماالميزانوعدالةالحسب@قة

الايقاعالعميقةالأداء،الحميلةالمعحرةالقرآدطريقة

في)فتكنقيمةولالهاوزنلاضائعةصغيرةمنحبة

في)ئوإليهايت@صلولاتظهرلافيهامحثورةصلبةصخرق@..

الكيرصالنجميدو@يهالذيالشاسعالهاثلالكيانثلدفي..@@السمو@

اهاثرفيصائعة@الأرضفي)أوتائهة.فوةأوسالحةنقطةالعظيمالجرم

)إنتفلتهالاوقدرتهيلاحقها،فعلمهاس@.بها)يأتتينلاوحصاها
اللطيف.الخفيالمشهديلسبتعقي@خبير@لطيفا@ته

يى@لقرآدا"يىت@لتىآد"طريقة@صلاير@حع(1)
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العميقةتلكمكامنهايالحر@طسالحبةتلكيلاحقالخيالويظل

يحغحتىيالعها.الذيال@هعلمويتملىثالوسيعة
إلىوييصالقل@

يديرالتيالحقيقةتلكصراء@لكمروتستقرالعيوب.لخفاياالحيراللطيف

الأسلو@بهداالقلب.فيإقرارهاالقرآن

عذة

يتابعهو@إدايعطه.وهوبهلقلانقولحكايةلىالسياق
معه

ثلهيكشرلالاذالإيمافىسعدلىاستقرارهابعدالعقيدةحط@ات

حةمثقالمهيفلتلاالحراءبعدالةوالثقة@يها،ربلابالآخرةواليقيى
م@

النلم@إلىوالتوحهلالصلافا@هإلىالتوحهفهيالتاليةالخطئفأماط.حر@

دتكوأدلدلاالتىومتاعهاالدعهةتكاليصعلىوالصراقه،إلىلالدعحة

ماعلىواعبرالمنكر،عنوانهبالمعروتوأمرالصلاةأقمبني@يا

الأموراله.عزممنذلدإنأصابك

وتطلعلرقاشه،وشعورلله،توحيدالمرسوم.العقيدةطريقهووهذا

دعهةإفىالنماسانتقالتمعقاله.منوخيةعدل@،ووتقةعده،ماإفى

قلدوالتزوالمكر،صو@يهمبالمعروف،وأمرهمحالهم،وإصلاحالاس

إليهوالتوجهلتهالعاثةزادالأصيل.@لالر@الر،معللمعركةكفلهفلك

وهيبالصلاة
الاقيةوالقوةالفانيالإلارلينالماشرةالصلة

فيالكوالواقعمحالإلىالصغيرالأرضيالواقعحدودمنالانطلاقةإكا

للقلصالحاليةاللمسة@االهاحرة!فيوالظلالوالد@الروحإنهاالكبير

وسالمكدود..المتعب
قال:الدةكادياب@جملى-ألته-رسولكارها

اللقاءليكزسأمرحرتيبذاالصلاةويكزصب@ط!.يابهائرخنا"
بر

له

(1)الصلاةو)قامالصلاخ@.أقمبنيياأ
هى

لنهلالعا@قالاتحاه

@الإمميقول(1)
1@كهاو@@لعلىمحيعلى@ر@@ . 5 / ط=ير@لقدق@ل@بغر@عا"1
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يحنونالصلاةيقيمونوالذينحدودلغيرالمطلقةالقهةإلىالاتجاهوحده،

حاههم
مدارعلىبهويتصلحقا،للهيسحدالذيوالقلبللعيد؟لالله

غابةلحياتهويجدالوجي،بواحبالسبموصولأنهيسثعروالنهار،الليل

لفدكها،سس@على@لح@ممثةئحا@بط
سملماصححلمي،@لإسحم،سحرح

سلمأصحغ@لصلاقالركو@لكثم@نوكول@@لرحلل@لالإجملا-@لى-صحل@ر،

ر
8 2
،3

نلهوزوى4((،1هي@حد@رصححلىمحرعهكلم@لى@
س

نرللهحلحت

4@و@لحرىأ@ 5 3رعرر@سونرلاد4،،1

غالةحلبثس@صر@لروريمحدسرخرح
س

قال.-@عى@لب-@لصات،

@فدتركهامفعسأ،مأ،@لصرةلانزك1
صحرح

فدونعطمأمرو@لةا@

رصبص،وأساثو)2251(،@لاكماثااصرل"يى@رو@ه@،20)ه@لمرة
له

2عد@حد@يم@موسك@،1ياعد@لريري@يةحديثشامدس 1 /،،6

(913)وري@رو@

لحعلرما@ل@رعميهالإسحم،@درلر@س-@@ل@-محاثاصحلحتوثا

بقحملا@لل!كعمود@لمطاط@لصلاة
لفط@لعمى@صفطولرله،@لالثرلا@لم@اط

للولهبنترأ@لطا@

شطا@أىسوعليسحدونالفا@لس@نركنم@حم@ر@ل!حطلاعووفال

كمر@قدتركها،

@ن-رسولاصحدكدشفق@ه-عد@وفال
ي-

تركهضأطا@بزودسلا

كعر

بئحتتصلاكمر،ة@ل@ترك@لمخليئير@

حماعةلإلىوثص
س

ر@حد@روك@سقرلومروالحلص،@لل@

@للم@ملبيعيهإسحكلرحكىربسحك،
ا

@ليث@حمهور@ملقرلهر@روريلصر@عحدسوقال

طانمةوثص
صبىيزلحلك،كمرئ@هعممأئركد@لإسلاممىنجأنركسئ@إلىمحم

طائناحمد@حتوماصروابةومرو@طكم،و@معحبرشدسصلمحلك
مى

مووئصحال@

للاليهةسجصاسقر-

كقيو@لمح@لزكب@يتى@كو@لصحةتلىككمرعلىربصحك@حداشمطوقد

أعطملنه@لحرد
"ور

صهريرةا@ع@هصلمصحغ
@لنحآدمالرفىابالا1فالجم@-@لي-@

الحة،حد@له@لالحو@نمت@القئبربا@ل!و@فرلبكيالطكلاعزلحذ@

لم(2759)الإحدرمحرمحهكلمالطرأ@لى@للىالألصلالسحودرتمر@



سىأقوأنهويحقالأرض،توحاح@الأرصفيتستغرقأنمناعلى

أنهكماللضمير،قوةمصدركلهوهذالمحخالقموصوللأنهالمخاليق

رباليةوجعلهاالشخصية،ترليةعواملمنهاموعاملوتقوى،تحرجمصدر

السلوكرلانيةالثعور،ربانيةالتصور،

وسفاسفها،الي@يةالحياةغث@عنانقطاعهوالصلاةإقامةإن

مالثأبيصصحيحهفيمسلمروىوتدونوره.نيضهوتلقيلاثهوالاتصال

رصيالأشعري
تربويحديثلى@جد-اقه-رسولفالقال.عهالله

ترقالمؤس،قلبعلىيميضمطلقنوزلالور..والصلاةطولل

جملا-الي-كانكماالمتقير،عينفرةكانتولهذابصيرتهوتست@يرروحه،بها

"الصلاةفيعينيقرةلاخعلتيقرل:

قالكماالليلصلاةسيماولاقبورهم،فيللمؤمنيننوروالصلاة

القمور!لظلمةالليلطلمفيركعتين@اصئهاالدرداء.أبر

فإنالمرا@،وعلىالقيامة،@ظل@فيللمتقيننورالآحرةيوهي

عىحبانطاسصحيحو"المسند"@وو@أعمالهم.حسبعلىلهمتقسمالأنوار

البي-عنعمروبناللهعبد
من"فقال.الصلاة،فكرأنه

حاظ

يك@لمعليها،يحافطلمومنالقيامة،يومونجاةوبرهانانورالهكانتعليها،

لرهاناولانجاةولانورله

المنكر،.عنوانةبالمروتوأمرلابنه.،لصيحتهلقلاويتطع

نمح@طص@مدو@رسحد@نصكللأ@ير@ر،لةوالحمد@ل@ررضطر@لإبمد،5وهلايصه(1)

و@لصدو@لأرص،@لر@له@ر@مانملأ@ر
برر

سو@للفة
ححهو@لؤادصاىرر@ل@مار،

حمعىمحر@ه@لىأ@لمححعمها@رمولمها!لمه،ثفغصعدو،@للىكلعلك،@رلك

3روالحكم@لحلحم
أكا

حرحه(2)
1الحاعوصححهو@لسافياحمد 6 0

/ حمعر@رمحه@2
2لم@ 1 / 2

@ك@2/22و@@للرمحمعاطريم(

1أحمدرر@ه(4) 6 9 (4671)حاد@روصححه2،/
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وطبيعةالحدةطيعةالمؤمنة.الأمةطبيعةهيالمؤم@طبيعةبن

امروالرأودفعالخيرتحقيقفيالتضامنولكنهالتصامن،وطبيعةالتكالل،

ال@ا.المنكرعنوانةوفبالمر

الأرض،فياللهلكلمةإعلاءهوالمنكرعىواليلالمعروفالأمرإن

ألوانه.بكلالرو@نعبه،أمرالذيوالخيرثرعهوتحقيق

رالصوإكا
كاملاوعميقا،صا@تابيهاناآمنالذيللمؤمن،ضيئةالوة

شاملا.

اتهوضعهو@جب.ومكانزسانكلوفيحين؟كلفيالمسلمعلىإن

وإعلاء@ينه،اللهكلمةلتحقيقثقيلواحبالأرض.يكاهلهعلىيسحاله

القيائموميالأرصهذهعلىالإنسانوجيعابةوئختمهالإيمان،يحتمهواحب
لحق

متاعب،منالتكاليفهذهصراءمابكلالايمان،بتكايىالهوض

الخيرعلىوالتحريضللرالتعرضإنهأش@اكم@طريقهافيماودكل

كذلكولكنهشاق،متعبهذاوكلالفساد.حاملم@المجتمعوصيالة

أناللهيحبالتيالصورةولتحقيقوصياته،الصالحالمجتمعلإقامةضروري

عليهاتكون

اللةولىالو@جبهذاتقرركثيرةمهاصعالكريمالقرآدوي

@نكروينهزدصلالصرو@وبأمرودالحربلىبلح@ونئصةشكمنحالى@رلنكى@كف@

لكوئ@
حبركتمةنعالىوفال@401،،عو@لللعلحود@11مم

لنمرئحرحتئهة

ؤ@فرخذ@لنموتحالىأرقال@011،،عمر@آلأانكر"وتهودسبالصرو@نفمرود
اثو@أالحاملبر،سوئمرصلالزف

ب
1 و@لؤصكلى@ر@لزضررظرفال9(،9

ريحهردصلمعروفودطيأصسصئرج@بعمهم
تعالىوتال1،،7أ@تولة@كر،@

3ابرصوعيىلاودلصعلىبسر@نلبيكوواس@لبرثئس
اوكفوعصواكلا@لك

9(،7-78@اندهأ@يمصلود،كل@وامابئنكر@حلوهتامردسلاكموايحدود،

ومنفبيمنضاءدننربكمسالحقلى@وفلظوقال
9(،=2ا@لك9فيكصثاء
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صالحةطائفةكذلك
بعصها.لقتطفوتوجي@هاتهمجيهلا-الرسول-أوامرمن

رضيالخدريسعيدأبيص
ه-جما@ه-رسولسمعثفال.عهالله

لمفإددجلسانه،يستطعأدإنلده،ففيغيرهئحكرأمنكمر@ىمن"يقول:

"الايمانأضعفولمحلكفبقلبهيستطع

رضيمسعوداب@وعن
وقعتلمايه%االله-رسولقالقال.عهاله

وواكلوهم@جالوهميتهها،فلمعلماؤهم،خهتهمالمعاصيفيائيلإسبنو

لاودلسانعلىولعنهمسعص،لعصهمقلحبتعالىاقهفصربوشارلوهم،

،

حتىليدهنصيوالذيدالافقال.متكئا-وكانحلس-ثمبرعيى

أطرا@االحقعلىنأطروهم
(2)

ونر@وهمنحطفحصمئي

رصيحدبفةوص
ال@ه

مجنه
نفيوالديلمجب%ااثه-رسولقالقال.

عليكمبعثأناثهليوشك@أوالمنكر،عنولتحهونبالمعروف،لتأمرنبيده

@الكميتبفلاتدعولهئمفه،عقابأ

يهلأنوالتطبيقلالاهت@مجديرالمكر،صوالهيلالمعروفوالأمر

الكبير،والفادالعطيمالخطرب@الهوفيونحاتها،والأمةالمجتمعمصلحة

هوسوالأعلا.وقبئحالرفائلوتطهرالأحلاق،ومكلىمالفصائلفتحتمي

الخير؟إلىوالتوجيهالتاصحوهو.@@والعبا@القربكوأفضل@المه@أهم

منوالتحذيرعليه،والصبرلالحقوالتواصي
ماوكلوال@سادوالثرلنكرا

فاصدعتعا@إوقال
سلنهونلى،ظولال4(،9الححرأ9تؤمرمما

1أ@لأعر@ثابمسقود،كلاكفوائ@@طلمها@م@ونحمنا@ليم@فرء ييك@و@6،5

@علحةكثيرة@لا@

و@لائي@،1732@و@لزميم@،3،4و@.ا@41د@رد@.@رحهوئح@@49@ملمحها@@

8/1 (4013)ماحهو@ر1،1

ح@حليثوقال@لزمليرو@ه(2)

رعد@للوايىعو@رحديثظمدسولهح@،حديثوقال(2170)@لزمدي@رر@(3)

عمعالطراأ،ئث@يا@الرسط!عد@ل@@يمريرةأيىعراحر@الرلط؟"
ارواثد@
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رحمته.منويلمدوجلعزالمحهوئعصبيحال@

كليغومهلهوالإخلاصوحلعزاللهتوحيدةالمعروفوأصل

كريم.وخلقو@ضيلةوحيرمعروف

الثرألوانكلتظهرونهغيرهوعباثةلالتهالثركالمحكر.وأصل

الهابطة.الدميمةوالأحلاقوالفاد

المناسبة،@والعبلى@الرفقيتحرىالمنكرصوالحاهيلالمعروتوالآمر

وجادلهمالحنة،والموعظةبالحكمةربدسبيلإلىأع@الطيجةوالألفاط

1النحل:أ9ئحنهيبالتي 2.،5

الذيوالقدروظروفهم،المحاطىللى@ح@والنطرلالحكمة،والدعئ

والتنودعكا،يخاط@همالتيوالطريقةعليهم،يثقللاحتىمرةكللىلهمييه

ةالغيرووالاندفحالحماسةلهتستبدفلامقتصياتها.حس@الطريقةهذهفي

يالحكمة@يتجا@ر
س@اه.ويكلههدا

اثملكلروتتعمقبرفق،القلوبإلىندحلالتيالحةولالموعظة

قدالتيالأخطاءبفضحولاحكمة،عيرفيوالتأنببالفجرلاسلطف،
نفع

الثار@،القلوبيهديماكثيراالموعظةفيالرفقفإننية.حسنأوحهلص

والتوبيح.والتأنيبالزحرمنبحيرويأتيالا@رة،القلو@ويؤلف

لىدعه،والكلامأطبالمكرصوالنهيبالمعرو@الأمرفيالمؤمنويختار

لهترفي@ولاالمخالفعلىتحاملللاأحس@.هيلالتيوبالجدل
حتىوتقبغ.

هد@هلي@أنوشعرالداعيإلىيطض
فيوالغلبةالنصحفيالتعاليهو

ياؤهاكبرلهاالبئريةدالنف@والخير.الجقإلىوالوصرلالإقاعولكنالحدل،

وهيوعالمح@ا،
إلاعه،وتدافعحياتهافيعليهتسيرالذيالرئيعنتنزللا

اللينلقولواالرقيقة.لطيبةاوالألفاطلرصية،ائ@لها@ا@ولالعبلى@بالردق،

ا

صالقلوبئعدالخنوالأسلوبالغليظة،والصلىةالفظة،
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ك@إلىحاجةيفالاس@طق.
دائة@لىلائقة،رعاية@لىرجم،

ونقصهم.وصعفهمبجهلهملايصيقوحلموديسعهم،@لىسمحة،

لوحتىالطيص،والكلاملالرفقدعيةالمنكرعنواليبالصروتفالأمر

فالمقام@ح@.هيبالتييحا@طمكبروا@يه،أوعليهم،خفيشيءفيجاثلوه
سفيانقالالخير،إلىاقربمدالأفيللحق،و)يصاحودعئتعليممقام

رديقأبه،يأمرفيمارفيقايكونأنوالناهيللامرينسغي"اك%رحمهالثوري-
بماعالمابه،يأمركلاعالماعه،يخهىفيماعدلابه،يأمرفيماعدلاعه،ينهىفيما

يهى
ينهىلاويأمرلاوالبصيرقماوالحلمالعلممعالرفقتحري@يح@.."عه

معويكونعنلاعلم،عنإلا
تلىكآإليه،يدعوبماعاملارفيقأفلك

له.حتىئقتدىعه،ماينهى

عن
المحهعد

عنهاللهرضيمسعيس
9قال.ألهيث@-الي-ص

مإم@
بسته،يأحذونوأصحا@،ح@اريودلهكادإلاقبلي؟@مةفياللهبفهلبي

تحلص@اثم!لأمره،ويقدود
خلوفبح@ممن

(1)
يمعلود،لامايقولون

بلسالهجاهدهموسمؤس،فهوبيدهحاقدهمفمىيؤمرون،لاماويفعلون

فهو

اؤب@ن@،
دلكوراءولي@مخص،فهوبقلبهجاهدهمومن

حةالإيمادمى

فرواعزوحل:ا@هيقول9قالأدهوالسلامءالصلاةعليهوعنه-

أنوقبللكم،أستحيبفلاتدعينيأنذلالمنكر،واكواصبالمعروت،

أنمركمافلاتستنصرونيأنوقبلأعطيكم،فلاتألوني

لصمخلو@(1)
الحاء.

حمع
لكهاطلغكمابثاحاءسهحلص@للهئملبفرلحن@،

@حلفةنعالىفاليلزومو@طال@)خن@(وصالإمكاد@حبر،وهو@مال@)حلص(
س

بمحمم
يمصنجا@أيلقودنرتوانحر@لههاتاعيا@للاةئ@خن@

59)

(20)لدكد@لإيمد؟)05(،)"8(،أملم@حرحه(2)

@،3،.ور5مسده@ثد@@لإمموئحرحهح@،حديثوقال@لزمدى@حرحه(3)

صحغلاالألادفالاك@
حىحلبت(6كا7)@امع@
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فيالسمةهذهأصالةتقررالنويةوالأحا@يثالقرآسةالمصوصوكل

جيهتومالةتحتويوهيأيصا،المجتمعلهذاوصروراتهاالمسلم،المحتمع

صخمةمنهحيةوتربية
(1)

ماعلىواصبر..)ةلإشهالبليغةموعظتهيالحكيملقلامعوممصي

افموراله.عزممنذلكإنأصابك

لدلا
لالم@مى،أنبطالذيالعظيمالدورتكاليفعلى@والر@الحونمى

الأرض.هذهعلىالحياةفيمحجهوتحقيقال@هرسالةلحمل

هوالزبويالتوجيهالصريكانلدلد
صرحبناءفيالصل@ةالقاعدة

الثاقالطريقالطويل.الطريقرادهوالصرالإنسايىالقلبالإيمادي

يصيبمافيكثيرةأشياءعلىالصروالاشلاء.والإيداءلالعقاتالحالل

و)عراضها.القلوبوانحراتوعا@ا،النفوسالواءسالله،إلىالداعية

فيالاتلاءوالمالفيالابتلاءوم@الأيديبهوتمتدالألنةلهتمتدالأثىوس

أصابك.،.ماعلى)واصبرالاقتصاءعدالص

رصيلير@لعلاسوص
حلود@تصيا@ل@كثل"تالس-@لي-عهماص@ت@

سصهم@صارسعه،على@سقما@رمكنليهار@لغ
أعلاما

ركدأسملها،رلعصهم

حر@لونئاثفالرا@رفهبم،علىمنمروا@اء@نسملها@عا@شمهاسي@لت
حرفألصالىا

ولحمالححا@بليهمعل@حرا@@حمبا،ملكحائر@رواومانركحمل@دلونا،بزدس-رلم

9الحري@رو@@ايهط 4 / 2و5 1،62 1 7

@ر@دو@د@عها@ر@تا،ر@لقث@لها،@كر@محاهتعالى!حدود@دي@لقث@"

@تز@ي@حهحا"@عه@تهماسلالحلود

ص
رصيحديثةأيى@يةهدتصلمةئمالمؤميرئم@

@هىت@لب-صعها،@ته

شبنم،لفد@كر@وضلرعثىلفدكرهننىوتكرودنعرلردئمراءعبكمنسعملإله1فال

فه@لصرافامرا@يكممالا،"قاللأتلا@قانلم@ذرسولبافل@اونلع!رصيرلكرس

عدهو@لصر@للمديه@لصحةيكمما@تاموا"لحطصل@ا"@ماوبول((54)ملم@أرو@

ثسحليتسأ(@@)ملم

بر@حعحمقهوعىقينهدص@@لربة-و@لأحاثيث@لوآلة@لصوصح@إلى

تحوب
قس@"ت

@تلح@ر*@دقل"@صلسولهس
@"
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السالكيصاث@مامثفةعلىالصبر
حفيقةتصورهلاالإيمارطريقي

هدايدركإممالهذهالحقيقيلتنقللا@الكل@

ومرارات،وتجلى@اسفعالاتوندوقها،الطريقمتقاتعكفنل@

المعتمةلدرو@طلد@يالقلوبصياءفإنهالمؤمنيى،صبريفذلاأنفيجب

)1(،"صياء..والصر.."الثريف:بيانهلى@الله-رسولقالالملتوية

افص@كصياءفهوالظلام،يريحالديالورهووالضياء
(2)

عتمةتذدالتى

المطلمالممهمالليل

وحبسها،النمصمحاهدةإلىيحتاحالفوس،علىضاقاالصبركانولما

قتلومهالحسق،اللعة:والصرمحى@إدضباء،كانخهواه،عماوكفها
ئقتلحتىالرحلئحب@أدوهوالصر.

مدحوقد
)3(،لهوأمركئيرةم@اضعفيالعزيزكتالهفيالصبرتحالىاثه

هدا@لم@ي@طلبتنفدموقد
3رالحديتوالحكم،@لل@محمعالصى

كا

(5أيرص9نوراو@لقيصاء@نصححلمر@ل@يمحالهإ@كتال

2عمر@دآلأوا@وصابروااصرآن@@لنبىأطبا@عالىأ@نفال 0

علىهرا@@@ي(0
ايك@را@ثد@للا3،عالر@يوصمروا@لكعر،العاصي،رصوالمصف@ل@اعت

الأ@رافميالونقصبىصوالحرعالحوفسبثي.تعالى@ربخلونكموقالمكم

سب@حرممبروننجوفى@ل@@ثاةنعالىوفال(@5أ@لفرة9ونجر@لصبربى@و@نر@

ىر@رولهأالأصعرملم@بد@لكوكفرصرن@نعالىشونال1،0رمرأ@حى

اك@أمحمدو@ل@بربر،صنكم@لجامدضلعلمحنىونلونكمتعالىأوفال3،(

و@ةمحركيرةلمحصلهوبلالصر@دريوالأيئ

.-
رصيالجدوييكلسبالكسسيدبوعرءايى

1قالعهماا@ة
رس

جراعطاءئحذئكلطىوما@ن@تصرنضرهون@@نصنحهبضوشدص@ئحمةبنفمص

عليمأتمتى@لئو"ص-ر@رسع

@ه-@رسولوفال
بلالأحدلمحلكولىص@،كتهبد@مرهللؤسعحأ@ر5ي-

"لهحرأصر@ككلعزاءلاد@حات@له.جرأشكر@كدسزاءئماتبدللمزس

ارر@ه

عد@نه
رصيسس

لايحكي@ج@-@ه-@رس@ألطر@لىإكبرنالعه@ت@

وحهه،؟عى@لمبمحومولاثمعنوئهضرنهعيهم،رللامه@نهصلهات@لألاء،س
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شحالهأنهوأخبرفاعله،علىوأثىالصبر،إلىمضافاالحير@تأكزوحعل

منتوجيهوهومعه،وتعالى
الدعئزاددهوالمهنين،عبادهإلىسبحانه-الله-

عقيدل@حملالملمبستطيعلاالتيالصفةوهوالطويل،الشاقطريقهاي

خطواتها.سحط@ةكلفيالصرإلىتحتبعوهيبها،إلا@تكاليمهاوالقيام

رسوللكلونكررتد@ةكلصاحتإليهوالتوحيهالصرإلىو@لدع@ة

الصبرالطريقومشقةالبلثفلصروريةوهيالرسول،يتغ@صولكل

جهالووالقلبإسلام)1(،الخالصالإسلامعلىوالصرالنفس،شهوأتعلى

@لأ@للميفول
عليه(أتمقيملمرد!لا@بملقومي@و

سجد.أبىوص

"

رصيمربرةيى
س@سمبصما1قاليجلا-بر@لي-ع@@نه

كاصكفر@نهإلائاكهاحنى@لىكةعم،ولاولا@دىخردولامنمولاوصولا@ضص

@رص@و@لزفعيه(أممقحطايامه

رصيأصرس
لهعخلجرألعلهأر@د@نهبما@جمبه@@ن-رسرلنالتالعه@ت@

@ههعهئمكسه@هئر@د@اوب@لا@ل@ا،@لعم@،

له@لو@حي

لرم
@لمامه،

نحمأبعا@تتعالىوبد@ن@@ل@جمطمجمع@راءيمطم@ن@س-@لي-وتال

رصبئلمحمىاشلاض،
هث@2(درفم@لزملى@أرو@@فخلى@لهشجطوس@رصى،لمحله

ع@ويا@ل@ح@،حليتوتال
عد@ت@

ع@رسوعى3،و@طا@يعد@لل@صعملس

مالحدتعدىاسعدهرلره@ىوصاو،لاسو
صحح

@د@حو@ل@@

مائمدوقالا1،،5أ@لترلةلا،@ت@كبيمابلاطلنقلعروحلإ@ه@ق@

ك@وإلاألعكمليولاالأرصدمصةش
(22@ليداأ@نرأما"@نقلس

@@أر@للر@حلبتالإمموحرح

شيءلكلب@فالانج@-@لب-ع@
لمما@حطهوئدلجطتة،يكىأالهئ@ماأديعلنمحنىالإيمدحقمةرما@بكلذحمثة،

1ئحدرو@ي"ألصهجم@ / @"لىالهيولكره@،6
1"@حسع 9 7 @حد@رو@وتال(7/

@وسط!.لى!@للرايىورو@هئقت،@رحل@و@يو@ل@

@@@@ط
@

ع@دلهوافمرر،عرمسبد@لكما@مابكعلىصرو@9صةمله

له@نهكىماإلانصبمالىالهعلمبراالصدلل!الإسلام،ررطلهالإبمد
رص،حبرص

@ته@جد@علم@تحهرعيرمميد@تة،@حلا@علىكقهموئد@خهاد@طلقوعر،و@مع

دا@ر@ئ@عروحل،رئهترجدللعل!دلكلحؤحت@للدح،@حطي@ار@لع،مو@ل@وحده
@حلتسا@نهبفصدامماالحود@كلحم@ثه،وحثطلال@اعه،

المصلىو@غ@اع

يحيبخرأهجرانكرهماعلىولى@ل@أ@@واعلمير-وفرله-
أصد@لعىمائر

س
حبزكنبرو@لرلهكادعبط،ضز@ماعبه@كموت@الؤله@صات@
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إنالنمح@رإعلىعسيروهوالدينعلىوالاشقامةوالشهوةللهوىومغالبه
ذلك

لعدفيهاالزددعلىالطريققطعاثمور:وعزم..9الأمورعزممن

لتصميموالعزما

سمة

إلىالداعيةأدبإلىهاالالرآنيحكيهاالنيوصيتهلقلان
باسمعليهموالتطاولعلىالتعاليتجيرلاالخيرإلىفالدع@ةاته.

أقبحانيإلىدعئبغيروالتطاولالتعاليأولىببوسالخيرإلىقيادتهم
وأ

يحتلااتهإنائىضرتمشولاللفلر،خئكتصعرولا

أنكرإنصيتك.منواغضضئب،فيواقصدفخور،مخنالكل

لصوتالأصوات

داءوالضعر
مدايحتلىالقرآيىوالأسلوبأعاقها.فيلويالابليصيب

الخدو)مالةوالاز@رار،الكرحركةللضعر.اثمابهةالحركةمنللتنفيذالتعبير

واستكبار!تعالفيلللس

صبهوئعرضقتميلهلا@ي:لنلمى،خئ@ئصعر)ولا@معىإفن

عليهم.تكبراالناس

نفخةوتخايليالصيهومرحاالأرضفيوائصيالتبخئز.اترح!و"

الحلق.ويمقتهااتهيمقهاكريهةحركةوهيلللس.مبالاةوقلة

لل!عطبم،وحراءعممحر@كرو.على@@لصروي3،@زمىعلى@و@حىو@لصر

حىبحير3@حربوفى@لصبرون@سر@بكاحربلعلبهؤؤغدئمريه،@ن@

@لحهوحئهاس@لسكص@د@لصرولعلم
@لك،رو@طوتصي@ثلم،ر-مع

الحرعكلقمىعى@لعم@@ر@رح@وكت
رصيلرعرسبفرل

@أرو@ه@لزس،معزذ@لصر"عه@ك
لىلبم@ر

14ا@طية 2 / @ك@5
را/954@لحلحمحمع

1 9
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)إنالخيلاء:مثيةفييتنفسبالدات،مريضشعورع@تعبيروهو

ر@فخونخالكليحبلاا@ته

ينهىسبحاله-فهو-التوحيد،بعقيدةمرتبطةوالواهيالأوامرهدهإد

لنإنكمرحا.اثوضفيتمشولاالكافبة:،والخيلاءالفارغالبهرص

كث@..اء.الإسأطولا@الجالتبلغولنالأرضتخرو

تمخذهعبالهفوقالقاهردالحالقالشعورمنقلبهيخلوحيىوالإنسان

لهماأنهتذكرولوحمال.أوقوةأوسلطان،اوثراءمنيبلغهبماالخيلاء
من

منوخففكبريائه،منلطامنالله،حولأمامضعيفوأنهاله،فصنعمة

مرحأ.ولاتيهألاهولأالأرصعلىومىحيلائه،

لنإنكةوضآلته:وعجزهبضعفهالمرحالمختالاتمطاوليجبهوالقرآن

طولا@.الجالتبلغولنالارضتخرق

التيالضخمةالأحسامم@شيتأيبلغلاهزيل،ضئيلسحسمهفالإلاد

لفخهالذيبروحهكريما@ه،لعزةعزيزالله،بقئقويهوإنمااللهحلقها

ي@اه.ولاويراقهبهليتصليه،الله

والخيلاء،المرحلترفبلالقرآدإليهيدعوالذيوالتواضعالتطاسفلك

ئ@
معب

@وئ@الله،

هذايزدوما@جت@كلي.@وأ@نفسيئبالناس.مع

ههيكرالاهت@مات،صغيرالقلبصغيرلارغإلاوالغحبالحيلاءإلىالأ@ب

وتعاليه.لانتفاشهالنلسويكرههولسيار@عمته،لبطرهالله

النلمىوعندحقيرلفسهفيفهورفعه.للهتواصعمن"الحديث.وفي

لهوحتىالاسكيروعدلفسهفيفهوا@ه،استكروضعهوم@كير

والخزيرلاالكل@منإليهمأسعص
1

ال@هعدوص
رصيمسعحدبر

لا"ةقال@وو-البي-عنعه،ال@ه

ط،ص@رص@صش@رلاآلهد@لصركأاس@رو@(1)
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أدئحثالرجلإدرحل:كثرلما@قالم@ثوةمثقاذقلبهلىكادمنالجنةيدخل

لطرالكرالحماليحبجميلاتهإدقالحة؟ونعلةحشا،ثوئهيكون

الالمىاوغمطالحق

وعحطقائله،علىصرقهتلغهالحق:بطر

وص
سلمة

رصيالأكوعب@
عدأكلرجلآأدعهالمحه

قال:أستطيع!لاقال.."بيمينككل"فقال:لاله،اقه--سحر-رسول

@اليهإلىرلعهاف@اتال.إلاقنغةما@ااشتطعت@الا

و@لنحلىثةوعن
رصي

الله
كس@ه-الله-رسولسمعتقال.يخه

.3الناردأهلئخبركمألا9ةيموذ
ئتكير@اجحاطغتلكل

@الح@الاوالحادالغليطلا.لاالغئل
و@لظاءالواووتديدا@@ع

وقيل:مثيته،فيائحتالالضحموقيل.المئوع،الحموعوهوالمعحمة.

البطيىالقصير

رضيالحدريسعيدأبيوعن
عنه،الله

قال.@ح@-الي-في

الجةوقالتوالمتكرون،الجبرونفيالنار.فقالتوالار،الجةللاحتحت

الخةإنكبيحما:اللهفقضىومساكينهم.النلسضعفاءي
لكأرحئمرحمتي،

بلؤها"يئولكنيكماأ@تماء،منلكأعذ@عدابي،الناروانكأشاء،من
(5)

رصيهريرةأيىوص
اتهيمطرلالاقال:-@ا@-رسولأفىعهاقه

سطرا@اإزارهحرم@إلىالقيامةيوم
(6)

دلك@ليس@ي
@لكرس

(1999)و@لزملي)1904(،@رثاردرحهو@)19(،صلمرو@و

(2021)مسلم@رو@

@لحاري
0 7 / 8،55

0

و8
00

8 / @2853@وملم1،4

(2847)ملمرو@و

@لحري
01 9 / 1،2

87)وسلم02،2
0

2/419"@وط@"يمالكو@حرحه(2

4 8



إز@ري،العرةوحلعزافىقال"@وو%ا@ه-رسولقالقال:وعه

ردائي،والكرياء
@اعذبت@عنييئقر@

نف@ه،تعحبماحلبمافيتمنيرخللأليماقال:يئ-اته-رسولأدوعه

إلىالأرضفييتحلجلفهوله،اتهخفإذمية،فييحتاذرأسه،مرخل

@االقبامةيوم

الحلةلا
لأ@صم

@ي@ا:رأسهمرتجل"وبطانة.ظهارةلهثوبالمهملة:الحاء

وينزل.يعوص@يةلالجيميى@ا@ايتجلحلئمتسطة.

اقهئبهفففملاداثلائةر-جمالله-رسولقالقال.وعه
القبامة،يوم

عذ@ولهمإليهم،ينطرولائزكيهم،ولا
كد@ب،وملكزان،تغأليم@

ئلوعا
مسئكر@ا(3)

وعن
سلمة

رضيالأكوعس
ك@ر-الله-رسولقالقال.عنهاته

مافيصيئهالجبارين،فيئكتيثحتىبصهيذ@الرخليزاذلا"

ويتكر.يرتفغئي:صفسه،@ايدهب@اأصابهم

فميممنوهماالرذائلويكسبانالفصائليسلبانوالغحبفاليهر

ضهىالتيوالصماتالمعال
عديةكانذلك)كلعنهما@رسولهالله

بكر

(39ةلمرقاداأوهأ@مكر

صال@يومع
للمشيةلحكيملقلانوصيةفيبيانوالمرح،الخيلاءمثه

اله.منيكفيواقصد@القاصدةالمعمدلة

هاوالقصد
الاقتصادمن

فيالطاقةإضاعةوعدمالإسراف.وعدم

@@رد@0904@هر@حهوئح@@2620@ملم@رو@ا@@

10/2لحلىيا@2@ 2،12 )م@02(رملم2،2

@لمقير@لعائل(3)

(107)ملمرو@و(4)

ح@حليثوقال(2001)@لز@لىرر@ه(5)
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هدفإلىالقاصدةالمتةلأفىالقصدوم@والاختيالوالتيالتبحئز

وانطلاق.بساطةولقصدهاتمصيإمماتتبحتر،ولاتتخايلولاتتل@.لا

وصفاتهملس@تهمالرص-عبادالكريم-القرآنيعباثهاتهويصف
وحيم.وسلوكهمنموسهمومقوماتالمميزة

الجاهلونخاطبهموإذاهونأافىضعلىثمونالذينالرحمن)وعباد

6لمرقاناأسلا@أ@فالوا 30).

ها
علىثمرنأنهمالبرصعبادطس@منالأولىالسمة@يهي

لاوحيلاءفيهاويىتصنع،ولاتكثص@يهالي@لينة،سهلةمثةالأرص

تعرصحركةككل@المثيةترهلأوتخلعولاخدتصعيرولاتممج،

الجاثةالمطمئةالويةوالضمثحريتكر@يهاسوعماافحصية،

فيمثيصاحبها،مثيةعلىهدهصماتهاتخلعالقاصدة،
مطمئنةسويةمئة

معىولي@وقوةجدوفيهاوسكينة،وقارفيهاقاصدةجاثة
هدا

3
ثمرن1

لحصيمهمكماالنياد.متهاويالأركان،متداعىالرؤوس،منكيمت@وتير

إفاكاديثيه@ه-ا@ه-رسولوهداوالصلاح!التقوىإظهاريريدودمم@الناس

ض
قالوأسكنها،وئحسنهاثية،ال@سأ@رعوكانتكميا،تكمأ

رحمتهريا@كأنجمر-الله-رسولم@أح@شئارأيثماهريرة:أبو

الأرضكأنماك@-اكه-رسولمنمثيتهفيأسرعئحدأرأيتوماوحهه،

مكزثلعيرو)نهأنفسنالنحهدو)لاله-تطوى

رضيطال@ابيلنعليوقال
مثىبنا-!كاته-رسولكانعهالله

صب@.مىيحطتكفأتكميأكأنما

كحالبحملتهالأرضسالارتفاعوالتقلعقلت:تققع-ابضمرةوقال

المنحط
ص

الضس@،
والثحاعةوالهمةالعزمأوليمثيةوهي

حيرمدىلى@حادرلى@ص(1)
@طوريةقيمعمدسعد@نئيل@لدي@العاد
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.@عوتكمئواكضض@ةلالهوصيتهلقلايمعوكلصي

الحديتصدقإلىواطمئافىبالعىوثقةئد@@يهالصوتم@والغص

قرله؟قيمةفيأوش@أالأدب،سىءإلاالخطابيأويعلطيرعقوماوقوته

والزعاق!والغلطةلالحذةالتكهداإحفاءيحاولشحصه،قيمةأو

عةدمحتقرةنفرةص@ورةفيويقبحهالمعلهذايرولالقرآيىوالأسلو@

3فيرالحمير@.لصوتالأصواتأنكر)إندقوله.عليهيعق@ح@

ثويكادولاوالثاعة.الفورمعوالحرية،الهزءإلىيدعومضحكمشهد

يتصررح@
شيئايحاول..ثمالمدع،التعبيروراءمنالمصحكالمشهدهدا

صوتس
الحميرهذا

ا

مسوعة،كثيرةموصحاتهامليئةلحكيملقلانفقصةولعد.

فيالخطوطعميقةتلونهاالتيوالظلالمفئرة،متعدثةعليهاتوقعالتيوالأوتار

@سل!ال!الوجداد

الكصى:العقيدةاتموص@تعالحالقرآنيةالقصصكاثروهي

عنكيرتعبيرفيوالبث:العظيم،والطلمالمقيتالركولبذالألوهية:
دقة

كذلكوشموله..الواسعاللهعلمإطارفيدلككلالميراد.وعدالةالحسد

لالإحسانتلمالرئيسة.المحصحكلاتبتلدتتحلقئحرىجاليةمموصحتتلم

العقيدةموضحكاتإلىتصيفثممعرةموحيةصورةوالوالديرإلى

والسلوك.والعباثةالمعاملةحمصحكك

واستجاشةلاله،ئبمنجصلداءحالدةووصةحكيمةدعحةإنها

إلىدعح@الإقي..الأدبم@وصورةرفيع،أبوهى@سل!،ال!للقلص

القاصدالسلوكإلىدعحةالجدانيةوالأع@قاتماعريالنمسية@الاد@

الل

عميقةحواطروالذهنالنفىتثيريضخمةحليلةوصيةكاتلقد
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نطيف.كريمرفيعلمحتمعوالتهدبالتريةقماعدوتشملكيرة،ومعاني

عجي@،وتعبيرواداءنسقلقلانقصةفيالقرآنعرصهفلككل

التأثيرالقويوالإيضاحالدلالة،العميقةوالوقفاتالموجة،بالإممتحلزاتحالل

بيادظلفيالنسقعاليامشعراضلى
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افوانعرمسخمفزلح-@شه@

العهد،صالنحللعنتعبيرهحرومنالكريمالقرآديرسم

شاخصاسرسمهإنسانيا،لمحدجامنها،والانسلاخاثهايكعنوالنكوص

لنمونجصورةرسمهالسمات!خالدحيآمخلحقاوينتفضاللمسات،خحل
نجأ@لذينعلهمواتلةةوجيلمجتمعكلفيالإنسانلائخطئهأصيل،

9@لغاوينمنفكانالشيطان،فأتجعهمنها،فانسلخأياتناأتيناه

1ف:لأعر@اأ 7

الفنبةوالمعجزةواقعا،شخصيألموذجأالقرآيخةالآيكرسمتلقد

القرونويتجا@زوالمكان،الزمانيتخطىالنموذجهذاجعلتالتصوير،لي

ذالمواثهلعهدونقضالفطرفسواءعنللانحرافصورةوالأجيال..

اللهآتاهالذيذلكبها..والعلمرؤيقاسعداكهايدتعنونكوصعليها،

ولصقعهاوتعرىمنها،انسلخولكنهوفكره.نطرهمتناولفيفكفتآباته،

الهالمحية.بالأياتولاالأول،بالميثاقيستمسكفلمالهوى.واتغبالأرض،

يطمئنولايهدألاال@ه،حقىمنمطرودأوأمسىالشيطان،عليهفاشولى

إلىيسكنولا

إنماالصياغة!هذهالمثليصوغلاالمعجزالقرآنياليانولكن

بارزالمات،ش@خصالحركة،عيفمتحرك،حيثهدفيئصوره
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@لى@لواقعة،@لحياة)يقاعاتكليحملالانفعالات؟واضحالملامح،

الم@ية:العبلىةإيفاعاتجفب

@لشيطان،فأنبعهمنها،فانلخأيانناأتيناهالذينبأعليهمواتلإ

وانبعالأرض@خلد@لىولكنهبها،لرفعناهشئناولو@لغاوين.مننكان

1بلهت.@رتتركهيلهت،عليهتحملإن@لكلب..كمثلفمثلهه،@@ 0

1الأعراف:ا ..(1ثلا7،5

هذهذخيرةعلىالجدةكلالجديدةالعجيبة،الثاهدمنمشهد)نه

اللغة
منعليهويخلعآياته،دثه@يؤتيهإلانوالتصوير@ت..@النصور@من

والاتصالللهدىكاملةالفرصةويعطيهعلمه،منويكسههفضله،

هاولكنوالارتفح..
منينسلخذاهو

كأنماينسلخانسلاخا.كلههذا

انسلاخومشقة،وجهدبعن@منهايخملخفهوبلحمه،متلبم@له@ليمالآيات

منالحي
بالإيمانمتلبسةالبئريةالكيينةليستأوبكيانه..اللاصقيمه@@

بالكيان؟...الجلدتلب@باثه

ها
منويتجردالله؟آيكمنينلخفاهو

و@لدرعالواقي،الغطاء

المثسرقالأفقمنويهبطالهوى،ليتنيالهدىعنوينحرتةالحامي

ولايحميهو@ق،فهلايقيهللثميطانغرضافيصبحالمعتم.بالطيىفيتصق

مئمهدمفزع@ولاءأمامنص@ذاثمعليه.ويستحيويلزمهليتجهحام،نه
@ذاثمبالطن.ملوئابالأرض،لاصقأالمخلوق،بهذانحنابقبائى

هذهكلبطارد..لمإنويلهثطوردإنيلهثالكلب،هيئةفيمخهو

وانبهارانفعالفييتتبعهاشاخصوالخيالوتتيالى،تتبعالمتحركةالمشاهد

الذياللهاثمث@هدسها..الأحيرالمشهدإلىانتهىفإناوتأنر..
كله:المشهدعلىالموحي،المرهوبالتعليقسمعينقطع..لا

لعلهمالقصصنافصصبآباتاكذبواالذبنالقومثل@فلك
يظلمونأكفواوأنفسهمبأياتاكذبوا@لذبنالقرمفلاساءينفكرون.

1اف:لأعراأ 7،61 77)..
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منلبسةالإيمانوم@بكالهدىآباتكانتفلفدنئلهم!ذلك

كلهوبالوجي@وكيانهمبفطرتهم
منهاينسلخرنهم@ناثممن

إلىالإنسان!مكانإصهابطونالكياد،شائهو@مساخممإداثمانسلاخا.
جنعلهموكاد@لطي@.فييتمرغالذيالكلبمكانمكان
همفإفاتقويم،@حسنديالأولىفطرتهممنوكانواعلين،إلىبهيرفرن

سافين!.أسفلإلىمنهاينحطون

ماء@
يظلمون!أ..كانواوأنفسهمبآياتناكذبوا@لذينثلا@لقوم

من@مرأوهل
صوالقعريالانسلاخأسوأسوملمثلا؟الفلهذا

إلانيظلموهل@لهوى؟واتباعبالأرضاللصوقمنأسوأوهلالهدى؟

منئعريهامنهكدا؟بهابصنعمنيظلمهاكمانفسه
والدرعالواتيالغطاء

عالمبها@لىويهطويركبها،يلزمهاللشيطانغرضاويدعا@لحمي،
أبدا!!!.الكلبلهاثاللامثالقلق،الحئربالأرض،اللاصق@لحيوان

يقعلأنهالنبأصورةفيئضر@مئلأنهأميتلى؟لبأهوفهلوبعد..

مىفهوكثيرأ.
يروىخبرالجفبهذا

دخرلقبلفلسيم-فيصالحاكانرحلنجأأنهالروايمتلعضتذكر

نحوعلىةوانهبارهانحرافهقصةالطويىبالتفصيلوتروي@سرائيل-بني

أنالتفاصير،كتبفيالمدسوسةالكثيرةلالإسرائيلياتتمرسالذييأمنلا

ئمفيهاةصردالتيتفصيلاتهلكلالأقلعلىيطمئنؤلامنها.و@حدةيكون

في@ن
@والاصطر@الاختلاتمنالرواياتمذه

الحذر..زياثةإلىيدعوما

@رويبمكوراء(،بن)بلعامإسراثيلبنيمنالرجلأنزويفقد
منكافىأنه

@رويالجبابرة.فلسطينأمل
@رويبر@لصلت(.)أميةالعربمنكانأنه

صرويعامر@لفلسق(،)أبوي-الرسول-لبعثةالمعاصرينصكانأنه
أنه

@روي@@لسلامعليهلمو@س-معاصراكان
عهدعلىبعدهكانأنه

علىسنةالأرلعينتيهبعدإسراثيلشيالجبلىينحلىبالذيفونيو@ئعبن
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حكاهماالسلام-عليهلموسى-وقولهمالدخول،إسرائيلبنيرفضإنر

ء.قاعدون(فاهاإنافقاتلاوربكأنتناذهبالكريم:!القرآن

كذلك
العظيم(ا@ه)@سمكانأنهأعطيهاالتيالآياتتفشرفيروي

رويكمافيحاب.لهيدعوالذي
احتلفتثمنبيأ.كانوأنهئنزلكتبأنه

شتى..@ختلافاتذلكبعدالبأتفصيلات

منشيءفيندخلألارأينالذلث
النصفيلي@أنهبماكله.هذا

ا@ه-رسولإلىالمرفوعيردسولمثيء.نهالقرآني
ي-

شيء.عنه

نأخذوأد
انبعدافىبآيكنيكذب@الذينحالبمثلفهوصراعه.ماالبأمن

فيالنبأهذامايتكرراكثروماعليها..لايشقيمحاثمفيعرفوهالهمتبين

إنمابه،يهتلونلانماثه،@ينعلمئعطونالذينأكثروماالثرةحياة

به..الهوىواتبعمهاضعه.عنالكلملنحربفوسيلةالعلمهدايتخذون

الحياةغرضوهمهم-فيلهم-يملكونالذينالضتسلطينوموىهواهم

@ينحقيقةيعلمرأباهثينعالمس
وئعلىع@ها.يزيغثمال@ه

المطلوبةوالفتلىىالمقصو@قماالتحريفتفيعلمهويستخدمغيرها.

علىالمعتديالسلطانهذالهايثبتأنيحاولالزائل!الأرضلسلطان
جميعا!.الأرضفيوحرماتهافىسلطان

منهافانسلخآياتنااتيناهالذيلنبأمصداقايكونأنإلاهذايكونفماذا

الغ@ين؟منفكانالشيطانفأتبعه

عنسبحانه-الله-يحكيهالذيالممخيكونإلا@نهذايكونومادا

مواه.واتغالأرضئخلد@لىولكنهبها،لرنعناهشئناولوابخأ:،صاحب
دنهشاء@ولوإأ..يلهثتتركهأويلهثعليهتحملإنالكلبكمثلفمثله

اتاهبمالرفعه
الذيذلكلأنثأ،لمسبحانه-ولكنه-باياته.العلمس
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الآيات.يتغولمهواه،واتغالأرض،@خند@لىالآياتعلم

ا@هاتاهمنلكلمئلانه
ولمثالعلمبهذايتفعفلماله؟علممن

فليلاتابعاليصبحالله.نعمةمنوانسلخطريقعلىيستقم

الحيحان!مرتةفيالمسخإلىولينتهيللشيطان.

ينقطع؟.لاالذياللهاثهذاماثم

ليإنه-
الفرآن-فيثاهدهوتصيرالنأإيقاعاتتوجهكماحسنا

الذي@بنسلخ@جلهامنالتيالدنياالحياةهذهأعر@ض@راءاللهاثفلث

يؤتيهم
ألدا.يطضلاالذيالقلقاللهاتفلكمنها.فينسلخونآياتهالله

أبدا!.يهفهومنطلقتعظه.لمأموعظتهسواءصاحبهيتركهلاوالذي

ماالبئريةوالحياة
كلوفيمكادكلفيالمثلبهذاعليناتطلعتني

علىتقعالعيننكادوماكثيرة،@فتر@لتمرإلهحتىبيئة.كلوفيزمان

عصممفنالناثوةالندرةعدافيمامثلهومذاإلاعالم
ممنالله،

الهوى،يعونولاالأرض،إلىيخلدونولااثه،آياتمنينسلحونلا

أصحابيملكهالديالحطام@راءيلهثونولاالشيطن،يستذتهمولا

قصةفيبمحصررهووماووجر@ص@ورو@ينقطعلامثلفهوالسلطان!..

الزمان!.منجيلفيوقعت،

عليهمتتنزلكانتالذينقومهعلىيتليهأنع@-رسوله-أمروقد

سليبقىلبمأوتوها.وقدمنهاينسلخوالاكياقه،آبات
لعده

بعدهموم@

النهابةمذهإلىيشهحاأدشيئااللهعلمسيعلمونالذينليحذرئتلى،

يظلمراوأنأبدا،ينفطعلاالدياللهاثهداإلىيصيرواوأنالبائة؟

أنفسهمإلايطلمورلافإلهملعدو.عدويظلحهلاالذيالظلمذلثأنفهم

النكدة!.النهايةبهذه

كأنماكانهداسزماننافيبالته-والعيادهؤلاء-منرأيخاولقد
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لهمكانعلىبالنر@جذيعضاوكص@فسبطلمعلىبحرص
قعرجهنمفي

@حدإياهيلىعهأنيخشى
مافهوالحلبة!فيمعهالمتسابقنم@

يقدميي

صباحكل
هدامكانهلهيثبتما

المطمعهذا@راءيلهثوماينيجهنم!في

الدنيا!.الحياةهدهيفلىقحتىينقطعلالهاثأ

مسلمين..ونوفناصبرأ،عليناوأفرغأقدامنا،وتتاعصفا،اللهم
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وانتكاملمسخ

@الكريمالقرانيو@جه@خرىومرة

النكثمظامرمنلمظهرإسراثيلي

صوالضعفبه،الاستمساكوالعجزصالعهدمنوالتحللوالنكسة،

القريب:النفعأوالهوىأماموالضعفتكاليفه،ستمال

فييعدون@ذ@لبحر،حاضرةكانت@لتي@لقريةعنو@سألهمأ

ويومشزعاسبتهميرمحيتانهمتكمهمإفيالسبت،
تفقهم.لايونلا

1ةالأعر@فأيفقوقكا@بمانبلوهمكذلك 6..،3

المرةهذهفيوهموالحطيئة..المعصيةفيالقوميقع@حرىومرة

ويأتيهممنها!ليفلتواالسصوصعلىيحتالونولكنهمجهرةالأمريخالفونلا

طبيعةإلىيحتجالابتلاءعلىالصبرلأنعليه،يصبرونفلاالابتلاء

فيمتماسكة
يةالقرعن)واسألهموالأطمع..الأهواءمنالارتفاعتملك

@بحر..،.حاضرةكفت@ني

إسرائل،بنيماضيعنالحكايةأسلوبعنهناالقصةسياقيدرك

فييط-اكه-رسولتويجهكانتالتيلذراريهمالمو@جهة@لى@سلى

عناليهوديسألأديث@وو-رسوله-سبحانه-افى-
الواقعةهذه

متصلة@مةبوصفهماقلىيخبهذايواجههموهوأسلافهم.تلىيخفيالمعل@ة
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المسخمنمنهمفريقعلىجرهوماالقديم،بعصيانهمويذكرهمالأجيال؟

والغضبعليهمالذلكتابةمنجميعاعليهمحرهوماالدنيا،في

@لتيوالأغلالإصرهمعنهمفيرفعالنبي،الرسوليتبعونالذينإلااللهم
كانت

معروفةفهيالجر.حاضرةكفتالتيالقريةاسميذكر

بمرائيلبنيمنجماعةأبطالهاكانفقدذاتهاالواقعةفأماللمخاطبين!

ر@حةيوملهميجعلأنطبحاقدبنو@سرائيلوكانساحلية..مديخةيسكنون

لهمفجعلالمعاش،بثؤونليهيشتغلونولاللعبادة،عدايتخذونه

على@همتقوى@ر@كيفويعلمهملربيهمالابتلاءكانثم

المغرياتبهذهتصطدمحينبعهو@ممينهضونوكيفةوالأطماعالمغريات

شخصيانهمتخلخلتالتي@مرائيللبنيضر@ريافلثوكانوالأطمع..

بعدالإر@ثةتحريرمنبدولاطويلا؟فيهعاشواالذيالذلبسبوطاعهم

لكلضر@ريهذاأنعلىفضلاوالثبك.الصمولتعتادوالعبوثية،الذل

فيالخلافةلأمانةوئؤهلونالله؟دعوةيحملودمن

منؤخهاختبرهو@ولالإكراءعلىوالاستعلاءالإر@الة@خت@لىكانوقد

3إلىقبل
@لخلدبمئجرةالشيطان@لإغر@واستمعالهيصمدافلموحواء..1

انقبلجماعةكلتجتازهأنبدلاالذيالاختبرهرظلئميبلى!لاوئلك

الابتلاء،شكليختلفإنمافيالاستحلافبأمانةلهااللهيأفن

فححاه!.تتغيرولا

الذينعلمتمولقدةفياعتدائهمحكايةالفراددضلوقد
1الشتفيمنكماعدوا 0 6البقرة:أ0

لعم
يوملهماللهفجعلمقدس،راحةيوملهميكونأنطلبهالقد

بالحيتانفلكبعدابتلاهمثمفيهيعملونلامقدسار@حةالشت

غيره!.فيوتختفيالست،تكثريوم
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كتبماالذيللابتلاءالمرة-هذهفي@صرائيل-بنيمنفريقيصمدولم
بسببعليهمال@ه

ذلكقبلتكررما
وانحرافهم.فسوقهممى

قريةالساحل،علىلهمتتراعىالسبتيومفيالحيتانجعلتلقد
@لتيالشتحرمةبس@أيديهممنوتفلتفتف@هموسهلةالمأخذ،
يجدوالمالحل.أياموحاعتهمالبت،مضىفإذاأنفسهم!علىقطعحا

تصمدلمابتلاءوكانالحرام!بوميجدونهاكنواكماظامرة،قريبة@لحيتان

عتصمدوت@ويهفيهود!له
بعهداثهوفاءأتركهيضيع؟الصيد@لقربهذا

يه@د!.طغمنليىهذا)نبميثاق؟و@ستمساكا

راحهاطربقتهمعلىاعتدوافي@كلتدواثمومن

يومفيالحيتانعلىيحوطرن
ولابحاجز،البحرعنويقطعونهاالست،

وانتشليا@لسمكتقدميااليومانقضىبذاحتىيصيدونها!

وماذالعلياماذاويذكرهمبه،يذكرهمأنط-اثه-رسولأمرماوهذا

قولا

هذهتحا@رهمالأسماكجعلتويه@هذا،لهموقعكيف

هذهوتدا@رهمالمحيرة،
عندمااللهبلننتقعالتيالخلىقةفهي

اثهئةتجريأنيكرونيعلمونلاوالذين@لله..@ل@
بعير

يسمونهما

هم
علىلي@الوافع-وفيالإسلامي-التصورفيوالأمر!"الطبيعةقواني@"
هذا

يسيرال@يالقواني@واودعهالكون،خلقالذيموسبحانه-الله-

القواني@هذهحبيسةتعدلمالمشيئةهذهولكنالطليقة.بصئميحمهعليها

كانتكماالقواني@هذهسعدطليقةظلتلفدبها..إلاتجريأنتملكلا

اللهحكمةكانت@نايعلمون..لاالذينعنهيغفلماوهذاطليقة..

معنىبكنلمفإنهةالقوانينهذهنباتافتضتقدالمخاليقبعباثه@رحمته

افتضتفحيثماالفحانين..هذهداخلوانحباساالثيئةهذهتقييدهذا
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@لمثيئةجرتالثابتةالقوانينلهذهمخالفاالأمورمن@مرجريان@لحكمة

فيهاتجريمرةكلفي@لثابتة@لقوانينمذةجريان@نثمالأمر..بهذاطليفة

منبقدربقعإلما
تدخللاآلياجرياناتجريلافهيالأمور.بهذهخاصال@ه

بغيرتجريأندثهيثأ@لمماطريقهافيئباتهامعومذاليه.لقدرال@ه

ماكلأنأسلىوعلىفلك..
@ر@لاتجةالقواني@جريانمنسهاءيقع-

منبقدريقعإنماغيرها-جريان
والقنونالخارقةتستويفإنهخاص،اذ

كماو@حدة-مرةفي@لكوننظامفيآليةولاالقدر..بهذاجريانهفيالئبت

مذايدركهنبدأواولقديعلمون!لاالذينيظن
الأخير@لقرنربعفي

لقدحال،أيةعلى
منالبحرحاضرةكفتالتيالقريةلأهلذلكوقع

فتتها@ىالإغر@ع@هذا@ماممطامعهمتهيجمنهمجماعةفإذا)سرائيل..بني

علىالحيل-فيحتالونوميئاقهم،ربهممععهدهمويونعزاتمهم،

السبت!.يومفيللصيداليهود-طربفة

@لتعاملويصبحالتقوى،وتقلالقب،يلتويعندماالحيلأكروما

التفلتوير@دالنصوص،مجردمع
النصوص!..ظاهرمن

تحرسهإنمايحميهولانصوصه،تحرسهلاالقنونإن

@لقفونهيفتحرسوخثة،فيهااللهتقوىتستقر@لتيالتقيةالقلوب

قوةمامنعليه!الناسيحتال@نحمايتهتمكنقفونومامنوتحميه.

كانماكانالدولة-تستطيعولنالظاهرية!والحراسةالما@يةالقوةتحرسه

لتنفيذ@لقانونيلاحقهحرصافردكلرأسعلىتضعأنفيها-الإرهاب

اللهخيةتكنمالموصياتب
لهومراقبتهمالنلمى،قلوبفي

السرفي

وا

حاءسابريع(1)
ن@عطفيمه@ي@لما@لالا@ليبمفقغ@وضمهظلى:تفيرقولهثي

1ص@لضآن 1 13-1 1 21.
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حرامةعلىتقحملا@لتيوالأوضحالأنظمةتفشلفلك@جلمن

لبشريضعها@لثر@لتيو@لمذاهبالظريكوتفثلالتقية.@لقلوب

منفيهاسلطانولا
تفيمها@لتي@لبثريةالأجهزةتعجزفلك@جلومندثه..@

تنبعالتيو@لمراقةالملاحقةوتعجزوتنفيذها.@لقواينة@لحر@@لدول

سطو@ا!.مناثمور

نيحتال@الحرحاضرةكانتالتيالؤيةسكانمنفريقر@حوهكذا

يفيمونكلواأنهميرويديه.@لصدعليهمحرمالذيالسبت،على

الأحدجاءبناحنىالشت؟يومفيعليهويحوطودعلى@لممك@لحو@جيز

فيكادفقدالسبت،فييصطاثرهلم@هموفالوا:!فجمعع؟إليهسلىعها
مصيد!.غيرالحو@جير-@ور@الماء-

فيحدرالله!علىالاحتيالمنبفعلونمايرىآخرمنهمفريق@لا

مضىبينماالاخيال!منيز@ولهماعليهوئنكر@حتياله!مضةالعاصيالفريق

تزاولونهمافائدةماالمنكر:صالناهينبالمعروفللامري@يقولثالثفريق

العصاة،هؤلاءمع
وهم

عمايرجعونلا
عليهماثهكتوقدفيه؟آخدونهم

@مهقالت@هاذوالعذ@ب؟الهحث
@ومهلكهم@تهقومأ@تمظونلممنهم:

1الأعرات:أ9ضديدا؟عذابأمعذبهم 6.،4

جدوىهاكتعدولملهم،الوعظمنجدوىهناكتعدفلم

العد@@و@اله@عليهماللهكتبلعدمالخذيرهم..
اقترفوهلماالنديدث@

دلا..@لحرمكانتهاكمن

1بتقونولعلهمربكم،@لىمعذرةقالوا:ة 9
1لاعر@ف:ا 6..،4

المنكر،عنوالنهيبالروفالأمرو@جبنؤديه.دهو@جبفهو

ئاليناقدأنويعلبمعذرنا،اللهإلىبخلغالحرممت،انتهاكمنوالتخويف

فييؤلر@لنصحلعلثمو@جبنا.
وجد@نليهاليئيرالعاصية@لقلوبتلك

@لتقوى.

4 9



@@ثلاثفرق..،ئلاثإلىالحاضرةسكانانقسموهكذا

م..

و@حدةبعفيدةندبنالتيالنطسمجموعةهيالإسلاميالنعريففيفالأمة

كماوليستواحدفلقياثةوتدينو@حدوتصور
الجاهليالمفهومفيهي

الأرضمنو@حدإقليمفيتسكنالتيالنسمجم@ةالحديط،أوالقديم

سهي)نماالإصلام،يعرفهلامفهومفهذاو@حدة!ثولةوتحكمها

الحديثة@والقديمةالجاهلبةمصطلحات

محتالة.عاصيةأمةأمم:ثلاثإلىال@حدةالقربةسكانانقسموتد

والتوجبهبالإنكارإيجابيةوقفةوالاحتيالالمعصيةوجهفيتقفوأمعة

تدفعهولاالسلبيالإنكارموقفوتقفوأهله،المنكرندعوأمةوالنصيحة.

متعد@ةطرائقوهيإيجابي..بعمل
الفرقتجعلوالحركة،التصورمن

نلاثا!.أمماالثلاث

غيهم،فيالسادرونوسدرالعظة،تنفعولمالنصح،يجدفلما@

نجيةفيالسؤعنيهونكانواالذينفإذانذره.وتحققتالله،كلمةحقت

بيانه.سيليالذيالثديدالعذ@ببهايحلالعاصيةالأمةداذاالسؤمن

تهولناربماعها..النصسكتلقدالثالة-اثمةأوالئالثة-الفرقةلأما

الإيجابي،الإنكلىعنلعدتأنهابذ-@بالعد@تؤخذلمكلتو)دلثأنها-

تستحقلموإنالإهمالفاستحقتالسلبي.الإنكلىحدودعدووقفت

العذ@

الذينو@خذناالسؤعنينهونالذينانجينابهذكروامانسوانلما

حدومدينما.@رلا@ردتحالى.كقوله@للى@طلاتأصصسى@لحمعةا@صة،كلحةقيد(1)

@هةعيه
كاد)بر@يمث@نكفرلهو@لإممةسى@لياثةوترد@بفون@نمىمن

ويرخمأ@فاتألنه@مة
ستصسما

يزنر@يلامحاكادلاروحلهكاد@ربفا@ن@
@لعذ@لمفبة@ث@ومر@لحعةلصةللمط@لإمحمي@لاصطححي@لمحلرل

ل@و@
ى

حدلهار@
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لهم:قلناعنهنهواعماعتوافلمايفسقون.كفوابمابئي@بعذ@بظلموا
11،ملاالأعراف:أخلشينأفردةكونوا 6..،6

@لعذ@كانلقد
المحتالين،لالعصاةحلالذيالديى-@يىالبئيس-@

@جز@

عهئعترالذيالكفر،هيالنصيحترهاالتيالمعصية-في@معانهم

والثردالكفرعنالقرانيالتعبيرفيالغالبهوكمامرةوبالفسقمرةبالظلم

هذهالتأخرصالفقهيالمصطلحعنيختلفتعيروهوةوالفسقبالظلم

التعبيرفييشيعجعلالذيالمدلولهوليصالقرآنيمدلولها@ذ@نالألفاظ

الا@ميةالصورةعنالمسخهوالبئي@@العذ@فلككانالمتأخر-الفقهي

القرثبة!.الصورةإلى

وهوخصائصها-@خصعنتلىلواحيناثميتهم،عنهمتنلىلوالقد

تخلواحينالحيوان!"عالمإلىوانتكسياالرغبة-علىتسيطرالتيالإر@ثة

منلأنمسهمأر@دواحيثيكرنهاأنلهمفقيللا.الإنسان"خصائصعن

والهوان!.الانتكممى

هلقرثة؟صارواأنبعدلهمحدثوكيفقرلة؟صارواكيفأم

فردة؟.وهمتناسلرا@مجنسه؟عنيخرجمصوخكلينقرضكماانقرض@ا

مسكوتكلهفهداالتفشر..رواياتفيهاتتعددالتيالمسائلهذهآخرإلى

شيء..ث@-الله-رسولصصراعهولب@الكريم،الفرآنفيعنه

فيه.الخرضإلىنحنبناحاجةفلا

كمااشدا"والتك@ل@الخلقبهايجريالتياللهكلمةحرتلقد

قرءكونوالهم:تلناكن!.،"كلمةوالتغيير..التحويربهايجري

يعجزولافه؟ر@ذلاالذيالقولكمأجرىمهينين.قرثةفكانوا..9خاسثين

سبحانه!.ش@ءعنقائله

معو@لميئاقالعهد)نه
وتحللواالميثاقنقضماولكنهمالدإ!

يصيرألاوالفمرقالظلمبهمبلغحتىفسقواالذينهمهؤلاءو@حتالوا..
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علمتم@رلغدو@لحدو@نو@لظلمالفسوقفيلخوالقدبلى@لإيمان..حالهم

فجعلناماخاشين،قرثةكونوالهم:فقلنا@لت،فيمنكماعندوا@لذين

..(6،566أ@لبقرة:للمتقين،وموعظةخلفهاومايديهابينلمانكالأ

دثه..عند@والبهائم@الدو@شربذلكوباتوافطرتهم،فسدتمؤلاء

مععهدهمعنالنكولجزاءعليهمحقلقد
مقامعنو@لنكوصدثه،@

الحيو@نوالبهيمة،الحييانعالمبهذا@لىفانتكسحاة.@@لإر@فيالانسان

بمجردانتكسياالبطون!دعهةعلىترتفعلاالتيوالبهيمةله،إر@ثةلاالذي

خصصةإنسانأ.الانسانمنتجعلالأولى@لتي@لخصيصةعنتخئبهم

نسوقهموانطلقيابميثافه..والتقيداللهبعهدالمستمسكةالمسنعلبةالإر@ثة

أنفسهمفييظنونوهمشيطانيةبحيلةاثهميثاقمنتملصواوقدأهواؤمم
طبيعتهمفيونصوصه..اللهبميثاقالتلاعبعلىوالقدرةوالدهاءالذكاء
ميثاقهعلىويحتالوناثهئخادعونكيفوعلة..زبغقلوبهموفيآلة،

يخدعونلابحيثالمترلمحيةوالغفلةوالارتكمىالانتكلمىمنإنهمو@مره..

علىأنهميظونحينأنفسهميخدعونعليم،بخداعهمدد@إنأنفسهم!إلا

معوالمبئاق@لعهد
اثه

بهمانتهىهذاكلبأو@مره..ويكفرونيفسقونوهم

تردةكينوالهم)فقلنابالإنسانية:ينتهيمصيرشرإلى

استحالوا@ليهافقدبأجسامهم،تردةيستحيلياأنالضرصريمنوليس

الوجيهعلىتعكسوالتفكيرالشعوروانطاعاتوأفكلىهم،بلىو@حهم

ديتؤثرسماتوالملامح
العميق!.ظتهاوئلقيالخنة

يليه،وفيمازمانهافيللمخالفينرادعةعرةالحاثئةهذهومضت

العصور:جمغفيللمؤمنيننافعةوموعظة

لمانكالافجعلناها،
للمتقين،..وموعظةخلفهاومايديهاين

اليهودمنالسبتأملعنتعالىاللاوقد@خبر"القيم:ابنالإمامقال

ماإباحةعلىاحتالوالماقرثةبمسخهم
بأنالصيدمنعليهماللهحرمه



دلماالجمعة،يومالثباكنصبيا
يومالصيد@خدوهفيهاوقع

علىالحيليتعاطىلمنعظيمزجرهذاففي@لأئمة:بعضقال

بخشىمن@ؤ@لفقيهففيه،غيروهو@لفقه،بعلميتلبسممنالرعة@لمناهي
علىالمتجللي@عندها،والوقوفحرماتهوتعظيمحدولهبحفظتعالىافى

فرائضه.@سقاطمحلىمهإباحة

وكفرا@لسلام-عليهلمرمى-تكذيبأفلكيستحليالمأنهمومعلوم

وباطهالانفاععظاهرظاهرهو@حنيال،ن@يلهو@ستحلالوإنمابالتور@قه

شهليهاالقردصورةلإنقردة،مسخواأعلموافىولهذاالاعتداء،باطن
من

فيلهمحالفوهونه،شبه@وصافهيذكرسمابعضوفيالإنسان،صورة
لمبحيثافىثي@علىالمعتدون@ولكئخفلماوالحقيقة.@لحذ

اثهمسخهمحقيقته،ثونظاهرهبعضفيالدينيثبهبماالايتصك@ا

يرصحهوفاقا،@حز@الحقيقةثونظماهرهمبعضفيلثبهونهمقردف

ةمابلي

تضهكمابالباطلالناسوأمحالالرباأكلواتدكفواإسرائيلبنيبن

بغينه،يومفيالحرامالصيدأكلمنأعظموذلك)1(،كتابهفيتعالىالله

محرميخرالشتيوموالصيدشريعتنا،فيحراموالظلم@لرباكانولذلك

بهعوقبكمابالمسخئعاقبيالمبالباطلالناسو@مهالالرباأكلة)نئمفيها.

مىأمثالهمكعقولكآخربجنسعوقبهاكانواوإنبالحهلة،الحرامئستحلحا

بصزلةهمجرما@ؤكفيا@كلظملماهؤلاءأنأعلمواللهفيثبه@لعصاة.

كانتوأعمالهمعقيدتهمفسدتقدبلبالذنب،يعترفونولا@لمنافقين

عقوشهم
أغلظ

بأنهعالماالحراموالصيدالرباأكلمننف@كيرهم؟عقولةمن

1آية@لاءسورةسنحالىقال(1) 6،01 طدعلبمحرناما@را@لنبنمننجطلم@.61

@لنص@ى@صوكلهمعهوتد@@لرباولمحنحمكيرآ@لتهبلسوبصممملهمئحلت

عنابأ@يما،مفمللكافرينو@قحنابالباطل



وآياته.تعالىباثه)يمانوهولالتحريم،اعترافهبمعصيتهاقترنفقدحر@م

فدماالتوبةدامكانمغفرنهصرجاءتعالىاللهخبةمنذلكعلىويترت

يرحمة.خيرإلىدهئفضي

ومن
لهئستحلأأكلة

الحر@م،علىمصرفهوفيه،تؤل@حتيالبنوع

شر@ل@بهئفضيقدوذلكالحرام،حلفي@لفاسداعتقادهبهاقنرنوقد

طويل

في@لزيغأصابهمفقدتعالىاللهحرمهماإباحةعلى@ليهود

ومغرياتها،@لثهوةبريقأمموانهارتعقيدتهموتوهنتفانتخرتنلوبهم،

فيالإيماننوافذأغلقحالقد
أفئد

هيفإذات،
عنيدفجامدةمظلمةصلدة

طري..صيدحولالثعلبروكانتروغ

والمخادعة:أنفسهم..إلايخدعونوماشحانهدثه@ئخادعونإنهم

مقصيليحصلخلافه:إبطانمعالخيربلظهاروالمراوغةالاحيالهي

اللفظلاشتقاقمهافقوهذاالحخاح.
طريقيقولون:فإنهماللغة:في

للسر@بويقالله،ولائفطنبهلعرلاللقصدمخالفاكانا@تخيدع،

من@خدعقالوا:كمامر@وغ.@يخدع،وضثيراه،منيغرلأنهالخيدع،

الإخفاءوأصله:متلونة،@يمخادعة،وسوقخدعة،الحربةوفهضث.

مخدعاالخزانةسميتومنهوالستر.

منوتروغالح@ق،فيتتلوىو@رتكاسا.قلوبهاعتامةفيبهودإنها

فهمبالظاهر.الحرامالفعليو@جهواأنوجئسحاانتكهاإنهم
معمثاقهمبنصوصتمسكهمبو@جهون

قلولهميخلوونهمبينمابالألفاظ،افه
والفسوقوالظلمبالكفر

علىوالقدرةوالدهاء،الذكاءأنفسهمفييظنونتلكبفعلتهموهم

1/3@للهعادينهانة(1) 5
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والميثاق،العهدنصوصمنوالانسلاخالحرام،فيالوقوعمنالتملص

يعلم@ته@أنيعلمونلائويحاولون:إأولمذااحنيافياللهيخادعونفهبم
ولكىا@ه؟لأو@مربالامتثاليتظاهرونفهميعلنون!،وماصدوورهمتخفيما

فال@هيعرود!وماأنفسهمإلايخدعودلابحيثغفلةفيهمالأمرحمقة

الماكر.وخد@مهماللئيمبالنوائهمعلبمسبحانه

معالعهدبنصوصيستهزع@منأبأسفما
لهم،يمذسبحانهفهوالله،

يدلمأنفهم،خدلفييخبطونيعمهون..وطغيانهممكرهمفيفهم

منتهولنازريةصورةفيتمسخهمالجبلىالمنتقم
ش@

لكلووعيدالهم،

حرمهمالإباحةتحتالاقيالتافهةالهزيلةالممسوخةالنفحمى
تعال@.اثه

ق@ح:وفعلعظيمجرم

فيالصخذكرجاءوقد
نجولة:@حاثيثعدة

رضيهريرة-أبيعن
ترتكبحالا"قال:يرو-الله-رسولأنعنه-ال@ه

"،1(.الحيلبأثفىاثهمحلىموتستحلوااليهو@ما@رتكبت

نحريمفينصوهو
دكروإنمابالحيل،تعال@اللهمحلىماشح@ط

عليتنيهاالحيل@ثنى@وو--
ال@هترغدقدالذيالعظيمالفحرممذائلأن

عه.يتهلممنبمحاربةعليهتعالى

أنهاثه:عبدبنجبروعن
اثه)ن9ةيقولالنبي--@رو-سمع

بيعحرم

شح@ملىأيتالله!رسرليافقيل:والأصنام،والخنزير،والميتة،الخمر

النلس؟بهاوشتصحالجلود،بهاوئدمنال@فن،بهائطلىفإنها@لميتة

اثهقاتل9ذلك:عنديثط-الله-رسولقالثمحرامأ.هولا،فقال:

@لصحسنحلنا@لحىملام،محمدسحلنا@حدسبطةبى@ودل@وعد@د(1)

@ي،@لرعص
ما@هادو@@ر@لفم.فالعرو،سحدسحدنام@رن،ب@يريدحدنا

@

بمحححبح
3@للهاري@كلانة@لرطىنله / ثث@1
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لمادله@)ناليهو،
ثمنهافأكلياباعيهثمنجملههشحومهاعليهمحرم

لماسبحانهده@@ن@ليهط:@حتيالفمن
تؤلوا@ن@لئحوم،عليهمحرم

فجملو@لمذ@مم@ثونهو@لجامدالئسحمو@نالفم،@دخالهنفسالمر@د

تعالى@نا@اله@نفيينظرواولمأكلنا@لئمحم،ماوقالوا:ثمنه،وكلماف@ره

ل@ءالانتفححرم
يسذ@ذ@لبذلبئدله.@ربعينهالانتفحبينفرقفلا

فييكنلمححلاثمنه4كافلووودكه،جامدهحالبينفرقفلا

كثير@مر.تحريمه

رضيعمر-بلغعبلى:ابنقال
فقال:بحفلانا@نعنه-دثه@

متخراليهود،اثهكاتلقال:يه-@ث@-رسولأنيعلمئلنمفلاسأ،@الهؤازل

فجملوهاالشحومعليهم
(2)

فباعهما"

بها@لمتوصليحتالحيلةكلبطلانالحديثمذافيالخطبي:قال

حيلةمئلتوقداسمه،وتبديلهيئاتهبتغيرحكمهيتغيرلاوأنهالمحرم،إلى

ومملهئمنهو@خذفباعهاليتيم،مالتقربلاله:قيلبمن@لشحمأصحاب

مذاوقال:ونقده،فمتهفيشيئا@و@ثترىاليتيم.مالنضكللموقال:

ماأكلتنماف@فمتي،فيديناعرضهوصارملكتهقد
وباطا.ظاهرأملكيمو

مثلايعطيهأنفعله:أر@دمنعلىالحيل@سهلفمنالقيم:ابنوقال

مئةبخمسثومماتسلىيخرقةويبيعهالقرض،لاسمثوهمأإلاألفا

نبوية:@حاثيثعدةفيوقدجاءفكر@لسخ

أنهالأشعريمالكأبيحديثفيصحيحهفيالبخلىيرص@
سمع

و@لحك@2/544@لحلم@يرحمععلي@مقفقر@صله@لح@ري@سو@(1)
@لح@فال(2)

يقال:@لخمعنها@سمفيزولؤكانصيرخى@ثالوماساه.)ح@لما(ب@.
.@@لمف@@لخمو@لب@.و@حنلنهولمحنصولمحمته،@نح@،حلت

عليهمتمق(3)

3@للهمار@انه@ل@( / ك@1



الحريشحئودأقو@مئمتيمنليهونن"يقول:يالنبي
(1)

والحمروالحرير

يأنيهملهمدسلىحةعليهميروحعنم،جبإلىأقو@ئمولينزلنوالمعازف،
ويممخالعلم،ويضغتعالىاللهفئبثتهمعدا،إليناارجعفيقولوالحاجة

."القيامةيومالىوخنلىيرقرثةآخرين

تقملاهريرة:أبوقال
الساعة

الأمرإلىالرجلاديمثيحتى

رأىمامنهمالجاالديبمنعفلالىقرثا@حدهمافيمسخيعملانه،

@لرجلانيفيوحتىشهته،يقضيحتىفلكشأنهإلىيمضيأنبصاحبه

فلالأحدهما،فيخسفيعملانه،الأمرإلى
ر@ىمانهمالجاالذييمع

يمضيانبصاحبه
فه.شهوتهيقضيحتى@فلكلثأنه

مالكوقال
وظلم،آخر@لزماد،فيتكونريحأأنبلغنيثينلى:بن

الله.مخهمقدفيجدونهمعلمائهم،إلىالنلسفيفزع

فيوهوئذولاالأمةهذهفيواقعوالخنازيرالقردةصورةعلىفالمسخ

تعالىاثهقلبيا@ينالذينيرسيله،اثهعلىالكانبيقالسوء

دينهم.تلبواكماضورممتعالىائهفقلبوثرعه

ديفهمئمسخلمومنوالمحارم.بالفسقالضتهتكينوالمجاهرين

القيامة.أويومقبرهفيئسخالديخا

@حاديثفيحاءقدبالاحتيالالاستححللأجلفالمخحالوبكل

ك

المحرماتهذهاستحلوا@فافلثو)نحا"تيمية.ابنالغ

معاستحل@الونهمف@الفاسدة.بالت@يلات
كانواحرمهاالرسولاعتقاد@ن

نجتحلود@لزنار@لسى@لفغح،@للة.بكحر@لحاه@لحر،(1)
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ايعاقبولاأنلأوشكحرامبأنهامعترفينكانواولوأمته.يكينواسولمكفلىأ

معصية،بأنها@حتر@فهممعالمعاصي،هذهيفعلونالذينكسائربالمسخ،

معتقدايفعلهالذيهوللشيءالمشحلفإنيستحلونفيهم:قيلولما

جاءكمابغير@سمها،يسمونهاأنهميعنيللخمر،اشحلالهمفثبه

و@ستحلالهميسمونهاولاالمحرمة،الأنبذةفثربونالحديط.في
لاوهذالذة.فيهصوتسمعمجرداللهوآلاتأنباعتقاثصمالمعازف

يحرم

فيححلأنهباعتقادهمأنواعهوسئرالحريرواستحلالالطيور،@كأصو@

الأحهالسائرعليهفيقيسونالحكة.وحالالجربكحالالصوربعض

"وحالحالبينفرقلاويقولون:

عدفيهمقالالذينالثلاثةالطوائففيواقعةونححماالتأويلاتوهذه

الله
الله:رحمهالمباركبن

)1(؟سو@رهبانهاو@حبلأالملوكإلاالذينأفسذوهل

لاأنهاومعلع
منأصحابهاعنتغني

@لرسولبفغأنبعدشيئاالله

تحريموبئن
الذيوالحديثللحجة.مقيمأللعذرقاطعأياناالأشياءهذه

مالكأبيعنغنمبنالرحمنعبدحديثمنصحيحبإسنادداودأبورواه

منناسليثربنمج@-،ال@ه-رسولقالقال:عنه-اللهرضيالأشعري-

بالمعلىفرؤوسمعلىئعزفاسمها،بغيريسمحنهاالخمر،@متي

والخنلىيرا.القرثةمنهمويجعلالأرض،بهمتعالىال@هيخسفوالقينات،

سسحانهد@ه@انولولا
رحم

بهلعتتماعلىنبههمنبيهابأنالأمةهذه

فاستقرتاللىع،مقصيعلم@اأتقياسفقهاءمنهاالابفونوكاناليهو،

وإنوكيرهاالخنزيرولحموالدمالميتةمنالمحرمات:بتحريمالئريعة

@ا@لتوفل@كرفل(1)

@لفلونيت@للحوتر@يت

لقلو@ةجاللعو@@ونرك
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لهمطرقماالحيللأهلالشيطانلطرقأثمانها،وبتحريمصورها،تدلت
يخفى.لاماعلىواحدبابالبابان@ذونحوها.الأئمانفي

علىاسمه،بجراليءتسميةعلىمدارهالمحرمةالحيلباب)ن
الممى،بقاءمعالاسمتغييرعلىفمدارهحقيقته،بفاءمعصورتهتغيير

الرباعليهااشتملالتيالعظيمةوالمفسدةبفاءمعوتغسر@لصورة
اسمهبتغييرولقئلا

إلىصورةمنصورتهتغيرولاالمعاملة،إلى@لربامن
قلربهمامنيعلمهاالعقدقلبيهماعليهامتفقمعلومةوالحقيقةصورة،

اسمهغحرثمالعقد،قبلالصريحالرباحقيفةعلىاتفقافقدعالم

هوو)نماألتة،فيهلهماقصدلاالذيالتبايعإلىوصورتهالمعاملة،إلى

-@ولرسوله-لثهومخادعةومكرحيلة

بينفرقوأي
هدا

وببن
مااشح@لمنالهودفحلتهما

حرم
عليهمالله

واكلحاربلكيهوثكاصارحتىئفابوهفإنهموصورته؟اسمهشغييرالثحممن

شحما.نأكلفلمالمثمن،لاالثمن،أكلناإنماوقالوا:ثمنه.

مالثأليحديطفيكما@نبيذبلسمالخمراستحلمنوكذلك

@متيمنناسالثربنقال:أنهيكل@-النبي-عنعنه-اثهرضيالأشعري-
والمضيات،لالمعازفرؤوسهمعلىئعزفاسمها،بغيريسمح@ها@لخمر،

اللهيخسف
والخنلىير!.القرثةمهمويجعلالأرضبهم

منظنيهسماالمحرمكاستحلياحيثمىهؤلاءأتىنمال@
التماء

شهةمرلعبةوهداوثبوته،المحرمالمعنىوج@دإلىيتقياولمالاسم،

استح@لفياليهود
يومواشحرو@خذ@لحبنانجمله،سعدالشحمبغ

الجمعة،يرمفعلهممنوالئاكالحفائرفيالسبتيومبهأوقعيمابماالأحد

الذيبلالثسحم.لنفساسنباحةولاالسبت،يومصيدهذالي@وقالوا:

معحمرألي@انهزاعماالمسكر،الر@بيستحل
معاه@نعلمه

معى

@شر@لكلاسمالخمرفإنت@يلا.افسدوعملهمقصودهومقصيهالخمر
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هذا@لحديثجاءوتدالصريحة،الصحبحة.النصوصعليهدتتكمامسكر

أخرى.وجوهمن@ور-النبي-عن

الخمر@متيمنناسيشرب"يث@رو:عنه-الشائيرو@همامنها:

صحيح.وإسنال@اسمها!بغيريسمحنها

مننمىيثرب"يرفعهالصامتبنعبادةعنماجةابنرواهماةومنها

ليستحلن"ولفظه:@حمد،الإمم@رواهاسمها"بغيربسمونهاالخمرأمتي

طائفة
الحمر!.أمتيمن

قالقال:أمامةأبيحديثمنأيضاماجةابنرواهماومنها:

@منيمنطائفةتشربحتىوالأيم@لليالينذهبلا"@ث@-افه-رسول

اسمها".بغيريسمونهاالخمر

مجردماوقع@لمحرمظنوا@نالخمراستححلالماثربرافهفلاءإنما

فيشبهتهموكذلكاستحلر.مالايننلىل@للفظفلكوأناللفلىع!

ابغ@لحريرفإنرالمعازف،الحريراشح@ل
وفيللضرصرة،وابغللنساء

لعباده،@خرج@لتيال@هزينةحرممنقلتعالى:أقالوقدالحرب.

..(32عراف:لأاأ

وأبيح@لحداء،وابغونحبمالعرسفيبعضهاأ@حقدوالمعازف
فإذاالحيل.أصحابشبهمنبكئيرأقوىالئمبهةومذهالغناء.أنهل@بعض

أنهؤلاء:عفوبةمنكان
منبعقولةالظنفماوخنلىير،قرثةبعضهميمسح

أقغ؟.وفعلهمأعظم،خرمهم

ئخسفالذيرفالقوم
ذلكئعلإنماوئمسخون،بهم

جهةمنبهم

عنوأعرضماالحيلة،بطريقالمحارمبهاستحلحاالذيالفاسدالتأويل

تحريمفيوحكمتهاللىعمقصود
قردةئسخواولذلكالأضياء.هذه

كماوخلىير،
استحلواالذيالفاسدالترللتأؤلمابماالسبتأصحابمخ
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لأنبقلىون،خفكمابعضهموخسفالمحلىم،به
يروالحرالخمر@ي

ماوالحيلاءالكبرمىوالمعازت
ق@مه،علىقلىونفيهاخرجالتيالزينةفي

اللهثينمسخوافلما
تعالى،نالله@ذالحقعنتكترواولماالله،مسخهم

جمعالأمرينبينجمعوافلما
منيروماالعقوبتين،هاتينلينلهمال@ه

@يوالحفالمخذكرجاءوقدببعيد.الظالمين
نكرتقدمأحا@يثعدة

بعضها.

حرم)نماسبحانه-والله-
منعليهاشتلتلماويخرهاالمحرمكهذه

وصورها.أسماثهالأجليحرمهاولموالديح،بالدنباالمفرة@لمفاسد

وتغيرأسمائهابتبدلتزوللالحقائقها،تابعةالمفاسدتلكأنومعلح

انهلصلماوالأسماءالصورةلنغبرالمفاسدنلكولوزالتصورنها،

حتىابنهببنواسمهالشحمصورةنغييرعلىاليهودسبحاله--
اسماستحدث

الصيدصورةتييروكذلكنأكلهلموقالوا:ثمنه،أكلحائموصورتهالعك

بومبالصيدالسبتيوم
الأحد.

فيزيالةوحقاثقهامقاصدهابقاءمعواسمائهاالححرمكصورفتغيير

معلأجلها،خرمتالتيالمفسدة
ونشةتعالى@رسرله،اللهلمحادعةتضسحه

لممسدةافيءيحرموأنهودفي،شرعهإلىوالنفاقوالغشوالخدلالمكر

منهالأعظمويبيحه

المبيان،يخادعودكأنماالهيخادعونالسختياني:أيوبقالولهذا

أهون.كانوجههعلىالأمرأتوالو

والديإلاعممنلي@الله:عدقالقال:مسروقعنالشبيعن

فبولكنعام،منأخصبعامولاامبر،منخيرأميراقوللامنه،شر

الإسلامفينهدملرأيهم،الأمريقيسونقومئحدثثموعلمائكم،نيكم

الحيل.منشيءيجوزلاسعيد:لنإسماعلروايةفيأحمد
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نراها.لاالحيلاله.صالحروايةولي

اهؤلاء،وضعهااليالحيلهدهالحرث:أليروايةفيوق@ال

قالوقدأحفيه،فيهفاحتالواإنهلهم.قيلالذيالثيءلي

ائمانها!وأكلهافأذابوماالشحوم،عليهمخرمتاليهياتهلص"جمر%-

الشحوماسمعنهاأزالواأذابوهاافإله

أصحابعلىألطلتقدرآهانف@ديها@قهوززقالتريحةتاملوس

فتحوهاالتيالطرقعليهموسدتلنقيصها،وقاللتهممقاصدهم،الحيل

دمنالاطل.لفتخيل
بقتلالمر@ثعلىالضتخيلمعاللىعأندلك.

بالباطل.عليهلما@حتال@ونهعيرهإلىو@قلهمرائه،مورئه

ونظئرالموصى.قتلبنابماللهالموصىوصيةسطلانفلك:ومن

ولهذاوقدرا.شرعاقصدهبنقيضمعاملبالباطلفالمحتالكثيرة،نلك

وقتالمساكي@نصيبإسقاطعلىاحتالمنوتعالى@سحانه-الله-عاف

لجنالمحرمالصيدعلىاحتالم@وعاقب)2(،كلهاالثمرةبحرمانهمالجد@د

وخلىير.قرثةمسخهم

هداوأصل
"

بضذالحرائمأصحا@عقوباتجعلسبحانه-أدته-أن

عليه.ورفهكلامهإهدارالكاذ@عقولةفحعلالحراثم،بلكلهقصدواما

حرمانلالغلول:مالهتكثيرقصدلماالضيمةفيالغاذعقوبةوحعل

تاعهوإحر@قسهمه،

بعضلهالقالعليها،ييىروحها،تم@رقتريد@دكتلمحد@د@مرلللإممرئكر(1)

وقال@لهرحمه@حدلعص@لفحلت،مه،لت@لإسحمسلر@رتلتدبد@لح@ح.

2@للهفادينهاثة@طر@)فهرك@ر@هلىرضيعثمهحا@ر@قى@س / كث@1

@محد@لحةنصة@طر@(2)
@لنل@سورةليتحالىقولهلىملا@لكدلي

"

3بلينام@نا
كما

@لخة،بلونا@م@



صا@ه،ماأكلتحريمالإحرام:أوالحرمفياصطادمنعقوبةوجعل

نظيرهوتغريمه

لأهلعبداصرهأنوطاعه:عبهيتهعراستكبرمنعقولةوحعل
وطاعته.عبو@يته

سعقوبةوجعل
بدنهإيلامالحراملالوطءوروحهكلهلدن@التذ

وصلتحتإلىالألمفيصلوالرجمبالحلدوروحه

لمعاقبةمتضمنايجدهتدثرهفص)1(،النمععظيمحدآواسعببوهدا

سحاله-الرب-
شرعامقصههعليهيعكسلأدطاعته،صحرحمن

منلأنعبا@صفيسبحانه-الكونية-ستهاطردتوقدوأخرى،@لياوقدرا،

قالخدععيرهخاحومىعليه،@حتيلاخالوسله،فكرلالاطلمكر

1الاء:أ@خادعهموهو@لذئخادعونالمنافقينإن@تعالى:الله 4،)2

و@حتغ.(43أفاطر:ث@بأهلهإلاالسيءالمكريحيق)ولاتعالى.وقال
م@وعيرهالسحتيالى،أيوبوبعدهعبلىالن

محادعةالحيلبأدالسلص

يخدعه.اتهئخايعوم@عبلم@.ألنقالتعالى.ل@ه

@تحريمحرماللىعومقاصدوال@ة،القرآدمنأدريبولا

ديمعترةواليكالمقاصدأنعلىولالقرآنفإدولطلالها،الحيل

كما@،والعاد@التصر@
الفعلديحعل@،والحباد@القربكديمشرةهي

وجه،@اسداسوحه،م@وصحيحألاسدأ،أووصحيحأحرامأ،أوح@لآ

فيواليةالقصدأنكما
كدلك.تحعلها@العاد@

السريعلموهوئخدع،لاسسحانه-اللة-أنتعرفالمؤمةالقلوبإد

يخدعأديحاولالديأدتدركوهيوأحفى،
لمسهتكودأنلدلاالله

@ر@لقبم@لمونعييه@كلحموكا@اك@-.*2ص@للهماد@لمحلد@ول@كلان@@@(1)

ح
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فيوهومريض،وقلبهمخولة
أصحابتركسبحانه-والله-كبيرة..غفلة

فييمضونتركهميعمهون..غيهمفيوكانواالمنكرةفعلتهمدياسبت

فمسخهماللهغضبفيحل@احتىلهمزينالذيوالخدلألاحتيالطريق

8أطههوى"فقدكضبيعليهيحلل)ومنوحنازيرقردة 1
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@لمفعولو@لوطالمادقةالنبوعق

الكريم،@لقرآدفي@رو@االقصصأكئرهوإسرائيلبنيقصصإن
هاونصيفشق-@يمابعضها-ذكرناعدة،لأسباب

لي
النبوع@مذه

م@أجيالاأنعلمسحانه-اثه-أنهو
ستفرالمسلمةالأمةهذه

شسيهةمماقفوعقيدتهاثينهاسونقفبسرائيل،بنوفيهامركالتيبأدوار

تلىيخفيمصورةالطريق،مرالقعليهافعرصإسراثيل.بنيبمواقف

المر@كةالمرآةهدهفيصورتهاولترىوعبرفعظةلهالتكونإسرائيل،بني

مدارعلىفيهااللجج@والمزالقتلكفيالوقوعقبلسبحانه-الله-بيدلها

لطريق!.ا

فيونمضي
هامةحلقة

إسرائبل:بينلىيخمن

منلتخذواألاإسرائبللبنيهدىوجعلناهميسى@لكتابوآتاة

منذريةوكيلأ؟دوني
حملنا

9شكورأ.عدأكانإنهنوحمع 0

3،.اء:سرل!اأ

الحلقةومذه
مورةليإلاالقرآدفيتذكرلاإسرائلليسيرةمى

@ولتهمودالتإليها.صلىواالتيإسرائيلبنينهايةتتضمنوهيالإسراء.

بها.

فيالحديثويبدأ
اشتملوماالتوراة-مهسى-كتاببدكرالحلقةهده
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نوح-الأكبر-بجدهملهموتدكيرإسرائيللنيإلدارسعليه
العسد

معهحملواالدينالأولينوآلائهمالكور،

إلامعهيحملولمالسمينة،@ي

ا

علي
هدىالكتاب:،موسىإيتاءسالأولالقصد

وكبلا@..دونيمنننخذواألأإسرائللبني

لهذاوحده.اللهإلىإلايتجهماولاوحدمااتهعلىإلايعتمدوا@لا

مناهتدىولاآمن@ماالإيمان.هووهداالهدى،هو
اتخذ

اللهدودم@

وكيلآ

وهمنوح،معحملهمالذينآباثهملاسمخاط@همولقد
خلاصة

ليذكرممالنسببهذاخاطبهمالأرض.فيالأولالرسولعهدعلىالثرية

مذاإلىوليرثصمالشكور،العبدنوحمعالأولين،لآبائهماثهلاستحلاص

العريق.المؤمنالنسب

صفةتسيقهوآخر،ولمفىالمعنىلهذالالعبو@ي@نوحأووصف

بروالمختلىي@الرسلا
زها.ا

إسرائيل،لبنيهدىليكونلموسىأكآناهالديالكتب@لكفي

@سا@ببب!تدميرهمسعليهمقضاهلماأحرهم
ونكر@رالأرض.في@م

إلىعالمحواكلمابمثلهوأنذرهمأفعالهمم@أسبابهلتكررمرتي@التدميرهذا

ةتتحلفلاالتيالجلىيةاقهل@ةتصديقأالأرض،فيالإفاد

مرتينالأرضفينفدنالكتابفيإسرائيلبنيإلىوقضينا@

.(4ةالإسراءأيهرا،غئؤاولنعلن

حسبمنهم،صيكورسمالهمتعللىال@بخبارسالقصاءوهذا
ما

وقع

@ي
عهتتأعليهم،قهريقضاءأنهلامآلهم،صالإلهيعلمه

لاصبحانه-فاقه-
يأمرلااللهإد)قل.أحدةعلىبالإلساديقصي
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سيكونلماكئ@.هوبماعلمهسيكودمااتهيعلمإنمابالفخاع@

يك@لمالترعلمإلىلالقياسكادوإنكاث@،الله-علمإلىبالقيلم@-

الستلى.عهيكثفولمبعد،

أنهملموسىآتاهالذيالكتبفيإسرائيللنيالمحهقضىولقد
الممدسهالأرصفي@يغئودوأ@هممرتي@،الأرصليسئمسدود

م@عليهمسئطللإلسادوسبلةالارتفحارتمعما@اتخذواوكلماوشيطرود.

تدميرا:ويدمرهمحرماتهمويتبيحيقهرهممنبماثه

فجاسواشدبدبأسئوليلناعبادأعلبكمبعثناأولامماوعدجاء)فإظ

ه،الإسراء:أمفعولااله@وعداوكاناللإيار،خحل

المقدسة،الأرضلييعلونالأولى.هيفهذه
قوةليهالهمويصح

عادآعليهما@ليبعث@يفسدود@يهاوسلطان،
لئمىأوليعبا"م@

ويغدونفيهاويروحودالديار،يستبيحودوقوة،تطشوأوليشديى،

مفعولأ@وعدأوكان@تهي@بلاليهاوسفيهاماويطأونلاسهتلى،

يكذب..ولايخلفلا

إلى@رحع@اوالذل،والقهرالعلبويلاتإسرائيلل@وذ@قإداص

إفاوحتىعليهمالملطالبلاءم@وأفاثواأح@الهموأصلحياربهم،

الأرصليوأ@سدواالآخرونهمفطغواقوتهم،وغرتهمالفاتحوناستعلى

)ثمالمستكري@:منللمستضعفي@ومكىالغالبي@،منللمغلولي@اللهأدال

نفيرا@كثروجعلناكمونج@بأموالوأمددناكمعليهمالكرةلكمرث@نا

ل!اأ

حديداسالقصةتتكرر

قاعدةيقررالمفعولوالوعدالصادقةالنب@ةلقيةالسياقئتمأنوقل

والحزاء:العمل
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..(7ةالإسراءأقلهاأتسقموإنلأنفسكمأحستمئحسنتم)إن

عملتجعلوالتيالآخرة.وفيالدنيافيتتغيرلاالتيالقاعدة

فهللعمل،طبيعيةثمرةالجزاءوتجعلونتاثجه.لمحملىهبكلله،كلهالإنسان

إليها،أحسنفاءإننفسه،عىمسؤولأالإنسانوتحعلةنتكيفولهتتج،

نمسهإلايلومنلااساء،شاءوإن
تقررتفإذاالجزاء.عليهيحقحي@

الصا@قة:البوعةئكملالسياقمضىالقاعدة

كماالممجدوليدخلواوجوهكم،ليسهؤواالآخرةؤعدجاءفإفاالال@

..(7الإسراء:1ا،تتي@رعلواماواولينبرمرة،أولدخلوه

ماالس@اقويحدف
فيإدسادمنالكرةبعدإسرائيلشيم@يقع

ولثت9مرتينالأرضفيلتفسدنقبل.،منلذكرهاكتفاءالأرض،

اوليسرزالآخرةوعدجاء)فإذاالأخرة:المرةليعليهمئسلطهسا

حتىبالإساعةالنموسيملأنكالمنمعهميرتكبونهبماوجوهكم،..

5ديجبهوندماأوالوح@ه،علىنميمر

منوجوههم
لال.@قمساع@

)ولدخلوابها:وششهيونالمقدستويستهيمودكالمقد@ويستبيحود

وديرمالمنعليهيغلبونماويدمرونمرق@أولدخليهكماالمسجد

يطغىالذيالكاملالثاملللدملىصورةوهيتنبيرأ@علواماوا)ولينبر

ف@ء.علىلايقىثيءوالديكلعلى

منإسراثيلنجيعلىال@هف@ثطالحكد،ووقعالنبؤةصدقطولقد

فيهامملكتهمودمرالأرض،فيشرثمممنعليهمسلطثممرة،أولققرفم

تدمبرا

@@بيسعد@ث@تال(1)
لحتسئطللاوعظهفيسهدي@

على@صر

بكهاوضخوافلمارلىهلهم،بيسرعملحلهاحلقأحلقأ،حيءلي@بل،@سر@لي
فالوماحوا،@ل!

سع
6صانهمدسال@لث

@قاللهم،نيصماص
به،-@يني
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إسرائيل،شيعلىسلطهمالديرهؤلاءجيةعلىالقرآدينصولا
لاالشصلأن

اللهولياديسةهنا.المطلوبةهيوالعبرةالدرةيزيد@ي

المقصودهوالخلقفي

الدمارهدالأنالمفعول،وال@دالصاثقةالوعهعلىالشاقويعقب

مهأحدتمإد.@يرحمكمأنربكم)عيللرحمة:طريقأيكودقد

عرة.

عادإفافأما
والسةحاضردالحراءائىصديالإدسادإلىإسرائيلبو

.(8الإسراء:أعدنا@غدتمهوإنماضية:

م@فأخرحوهمالمسلمي@عليهما@هف@ئطالإفسادإلىعا@واولقد

كارحتى)1(،احرينعادآعليهمف@فطاد@ال!إلىعادواتمكلها.الجزيرة

قومكعلىضئطيما@لدىله.لقالله،فتره
قحميوظلمحطك،عطمتال3

@
@فسهم!ا

)@مل@ا!@لللىمونمربط@لطا@طلم@فمأ،ركبزنا@لطغيار@@د@رلحرو@لحى،

1ص@لمحلد@لحص،ن، 0

26).

@فدينيقممن@ليامةيرم@لى@مر@فلليع@ىليلط@@نهعلمهلىلفدقمى@ث@

@لحح@
،@

يوم@رصليهملشنربكقاقن@ذ@بقول.سحاووو@ل@لهم،عقالأ
@قمة

من

@761،أ@در@رحبم،لغنررص@فه@لمفبلرجربك@@@@ل@ن@سيهيم

@ي@ل@يلفتوسا
يلار@ر@لاصطهاد@د@لحح@مىثكرتهط@لايةمله

يرم@لىر@ن@@لي
@ئمكى@عنهاو@لاحلى@لإصحمقل@مطهلوا@يها@تنلالق@ة@لق،

بوم@لىلد@ا@لاضطهاد@حؤعممولك@@لحاله@،للتحنيرسلأ@اليهائقال

@ليم@لبيوسمحيء@لإسحمطرللأ@عدرسأشمرر@بر@لنىيخمرو@غصا@لبمة

@لهكهئحر
بم.لي

@مت@نن@و@ل@@لا@طهادحلفات@ممرص
@لإسمفل@مر@نللي

وكد@لكىوفاد@ثنر@ملها@ص@رشيم،تخربسحتصري@ثحنى@لملكقم-

عم
5 مق87

@لبهؤكو@مللأنفلا@للرنيىسوريةملركحكمنتناب@بهطاوقحت-

دبه@@حلس3و@صطهدولالمر@ف
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نياوححلها@قبمأروطبأبهيسلكةصوءعلى@لرومني@مولى@لربم-

7سة 0

شبرصا@حر@قملكهمولرأورشليم،@لر@صارلاخ@على@لرر@نلر@لهؤم

غنرتحنىنبلعيريمصلمسهم،لفيصولغيرضلبم،@ملمحطبمؤلح@عد@لبههد

@هر@طور@لرومليححلت@ا@لرقام@حرىنررةولكىنالا،لالكان@هرشيم

1سةا@الرياد@ 3 5
و@يح@سامها،صيرنبمعدميلرم

0 05
0 0

ولغمى@لض،

@لروسايةلىجاء@لسملكةيرر@واوددقي،س

حاء@لإ-لج@مى@لاصطهادم@اسهحلعدعلى@لهؤحرترلعد@لإسحم

@لصوفتلدبارممعر@أحلى@لبعص@محمد-فقاتلم@لبشعليهت@مر

على@ت@لاصطها@تو@لتعر@لبح@ي@لنرر@لال@@لح@ء@لأجرص@اب@ثي3

لي@ليض@صطهاثاتاس@لمكر@لهؤيكداحاء@ي@هرولا،@رلسيل@لبهض@

بتلتلجر@لعهد@لل@@ل@ل@لهؤي@مطهاد@)يرحعو@لرتناد@سايا

لج@رمرر@رمرأصفرودلحدة@لبردكر@بطلت@ددمية@لزود@ل@@ارة@@لسبحبة
او@خقر@متهالألأشمحقم@لجبماالمحمحمغماحشهملقدعد@لج@ىر@لق@

لكى@ما@خلحاصلحطف@لإسح@3@@ر@@حا@مجتسلحأ@لا@لألحل@بحدواللم

لميمها،@ليهي2ثرننرر@حا@لمور@لرجد@ديما@ملى@@لص@رى
سة

يرمردمرداللصيسسرو@و@مط@لت@5اك@.
لماعا@لك@يكمجشيرةخطة

حي@هاح@@نية
4بوقلهاصهم@

0 0 0

ححا@ترنمت@لالي@لامو@يلفى

ممانلة
دي

وقحتو@جرافاته،@طتحريصحنهاضليمةوسرطبطلةوقرطةطا

عد@لمسيعيي@@ل@ي@حبةلأثكتصيية.حرلأتقركدت@لني@ث@حل@حر@

نلالةش@مى@قلل@لهؤي.طرد@للليحهؤممكلة@ل@رحاللحلوفد

حكم@لأ@بد@لاساقيسا@رةعلىيةيققها@ل@لم@لير@ل@ضحمغ3فرشهور

لىمهمكروحرثديالإعللم،علمهم
@لر@طىءحول@تروالصد@للعى@لد@

لوانحلص3@مهاس@حردر3
لى@مهاحححألخياعلا@لسهلا@ابا@تا-@

لأملكهمد

3
@لإصببىلكى@لوسهملكهارغدعلى@ر@كا@ألحالنملرد@لمأ@ل@لحأ

لي@لمانلروا@لر@ي
لاصلو@مرا@ير@غ@حلم@ل@نحالملك@فاعوعملصد@ل@نلك

اد@ل@يتمي
عامأ@قدكر@رلعةسهمشح@رلا@ما@الرلاد@لدض@لي@ىد@لايى،حميع

ملم@أن@يحماثى@للبى@لج@علىلىارئرنرالكيمى@حصد@مهاكم@ئنرعرا

دي@لرحيي
ص6رلا@صل@

2 1 نمليصاي@لهي5تا@لصرد@وند@5

ح
.@كلو@كرر@لوبد@لهنرحمةبطابةلحبر@طررية@لاكر@لحاحممرض"
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لسحمبعوتر@راصطر@راللدقطو@لرنحال@ماباطرد@ليهؤسبفنصرلم

@لود.لحر@م@لانحةيليربماولا@@

ام.ة.*@مو@رد@ليهؤ@طرد@لملث@هكلترالي

1ة@@لحميليي@@لملكطرثمم@رلاوي 3 0

6
مهمل@حدفيوسحم

كث@1سةححعأطر@رارلكهملالىثة
م.

ولىلمدياعا@رامالرا@دولكهمام،ك@سة.طردرا@لمحرو@ي
سة

1 5 8 4
صحم@أطر@رام

1طر@راعم@لجكاو@ي 37 0

م

لهلنر@راصتبهحلحاكار@ي
1ة@ 38 0

سةلاشوطي@اعالحراوكنبرودم

2!1 5
و@يم،

1سة 7 4 4
نررامولار@طورةا@طرثنهمم،

و@ي
142"سةطر@را@نس@.

@لح@س@لريحتيد@لملكعلىم

امكثاعمطردواص،فىبتمرلحاودي

1وسر@ياسة@لوليسلكةطر@راص@يطالاولي 5 4
0

م

1سهلاللريانمهاس@لماساوس 5 5 1
لد@لارير@ىعلى@طها@مكنر@3م

مهبم@لألو@ناتبها@رو@حو@رمفت@لافي@لحالبة@لحر@

1صهطر@راروسمار@ى 5 1 0

سشىلمحلاللويحا@لهاسرصعا@رانمم

1عمطبة@ركر@باليخفل@ررما@لا@طهاد@لليو@@لاصطهاثات 9 1 9
كدحاء@يم

ليا@لكر@لبير@ي
ولساءرحالأبهوسي@ل@@ن@@كرسف@حاللفدسا@لاصطهادضد

ة@مرقحتلطببىعيرحهر@لأعالنلك@رن@@ل@ارع،@ي3ثم@زو@مرفتو@طمالأ-

شبطابمنحبوسانللانكروا@لماءحرةوقد@سكركمرنلورا،ثمكلبى@لقانيت

@لصب@@نر@تتبمد@محمكولى@مان@لحةوصت@لتقرير@لدىألقلأس

رسي،لرحمر@لأ@

-

علممو@سد@ضطهاد@ليهودوس
معها،عنوا@لي@لى@مع@لماحهم@

مىيطسىلماودلكمعهم،@ثف@رللوكهم@متصفوممسي@@رفانهمصهم@خ@وعدم

@لبى،حفحق@كلن@ابلهميحقرنمهبها،يفط@تنبملىعلى@لحرب@م:

سلوكهمدكيصليكرأ@نرأ@لمملصمضك@كهم@حى@لله@طلمولمل

للهثيبحق@لديوككال@الئفرعبر@لبز@د@محث@لنداتعاليمفس

أثصل@لعو@،كلوجا.مما@على@لطه@لث@دمحأ@نه@و@@دللكما

)حجكريمسمرولييالفرا
عى@قلأ(25@3،

س،./18@لنرقمحلة

@هي=@وصئمللقيعلىيمو@ليديكحلكعلى@لجى@ديسر@لإلادكما"
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فيالإفسادإلىاليومعاثواولقدلاهتلر"..عليهمفسلطالحديثالعصر

وليسلطنالويلات.الأرضاصحابالعرب@ناقتالتيإسراثيل!صورةا

سؤيس@همسعليهمالله
لسنتهوفاقأالقاطع،اللهيوعدتصديقا@،العد@

قربلناظرهغدأو)نتحلف.لاالتي

مصيروبينبينهلماالآخرةفيالكافري@بمصيرالسياقويختم

م@المفسدير
ثاكلة.

فلاتحصرهم..(8ةالإسراءأحصيرا@للكافرينجهنموجعلنا،

منهمبفلت
أحد.عنهافلايخدلهموتتع@حد،

حلقةوهده
لموسىاللهآتاهالذيوكتالهمإسرائيل،ب@يسرةمن

فهلك@ا..ضل@ابليتحوا،فلمبهليهتدوا

@@سهادرييسصأ"ليهية@لطية@

عليا@تر@ضهموحرم)غير@ليهي(3صد@لرلالاشصاللانعالى@صليد@ل@
يح@بللو@ندبلور@قر@مهمسبحور@مد@لافمعللاعلبه،لو@ندتقاصيللود@لال

)نقلأصكموري(نجل@تألطكد@لمي@ليةمرياصلالاأسعركحلاعيا@رهاقهم

عىطارةعيفللمححة@لف@آرلي@بهز
.(92م@-

رصيمربرة-@يس
بقانلخى@لعةشملاة،تال-@@نه-رسرل@دعه-@ن@

و@نحر،@ر@ر@لح@بحتىء@لهؤسحتىد،،ألبفنلهمد@لبهود

مناياعد@لصبامسلم،@لحر@ر@ثحرليفرل
@لالاقله،تعالحلني،بهؤي

ضحر@به@ثاسفلط@لرفدص

تتوملا"تال-@@نه-رسرل@@@ر@ي@و@ي
@لعة

يتولخىنفاتلرا@لهؤخى

@اللى،@مسلم@خىح@اقلها@ر@في،@ابهؤيباملم،@لبىس@@ير@

ىلحل@ر@لنال@
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التاريخ@خطو@معإسرائيلبنيرحلة

مالعنالقرادتحدثو
سلمحةإسرائيللي

حدثماتتعرقيعةص

في

فماالطيبات،منورزقناهمصدق،مبوأإسرائيلبنيبوأناولقد

يومببنهميقضيربكإنجاعممحتىاختلفوا
فيهكانوافيماالقامة

أيون@039،..يختلفون،

وثاتآأمالاتريدهالصدقإلىوإضالتهالإقامةمكادوالموأ:

الكذبطاصطر@يتزعرعولايصطر@لاالذيالصدقكثباتواستقرارأ

وتزعزع

القصةخطحاتوتمضي
موسىبعدسالتاريخ،حطحاتمع

يواحهكانالديالجيلإلىإسرائيلبنيليالتاليةالأحيالمعوخلمائه،

فيالمسلمةوالجماعةيكل@-الرسول-

وتمتححاطويلة،تجلى@@عدإسرائيللبيفترةالمقمطابولقد

و@خلفواعليهمفخرمتال@هأمرعنحتى@سقواحلال،الرزقمنلطيك

جاءهمأدلعدولكنتجهلع@لا@اهم،و@@يهمفي@خلافهموداق.بعد

وبشبالعلم،
التأويلاتفيواستحدامهالحلمهدا

أمما.الأرضفي)وقطعناهم
ذلك@رنومنهم@لصالحونمنهم
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1لأعرات:اأ@يرجعونلعلهموالسيثاتبالحسناتوبلوناهم 68).

و@ي
م@إسرائلبنيلقصةتكملةالسياقهدا

لعد
موسى.

فلك

@،والتصور@المدا@مختلمةجماعاتالأرص،اليهود@يتمرقحي@

دونهمم@ممهموكادالصالحونمنهمفكانوالمسالكالمشاربمحتلمة

ةوتارلالنعماءتارة.@بالالتلاء@توالبهمالإلهيةالعنايةوطلتالصلاح

علىويستقيمودرشدهم،إلىويتوبودربهم،إلىيرحعونلعلهملالأساء،

ال@..يرجعونلعلهموالسيئاتبالحنات

سرحمةلالاشلاءوالمتاسعة
سووقايةلهم،دائموتدكيرلالطاد،اته

والبوار..الاكترارإلىالفؤئيال@ياد

قخلصالال@
بعدهممن

الأ@فى،هذاعرضونيأخةالكتابورئواخلف

1الأعراتأ@ه@يأخذوهمثلهعرضيأتهموإنلاسيغفرويقولون. 6 9

السلفذلكجاء@عدالذيالخلفهداوصفة
أنهمةموسىقوممن

ولاقلوبهملهتتأثرولمبهيتكيم@المولكنهمودرسع..الكتبورثوا

سلوكهم
وكلمائحفط.وعلمتدرسثقالةإلىتتحولحيرالعقيدةرش@

@شيغفروقالوا:تاولواثمعليه،تها@تهاالدنياالحياةأعراصمنعرصآرأوا

مىعليهتها@تواجديىالدلياأعر@ضمنلهمعرصكلماوهكذألنا(

الويفوألأالكنابميهقعلبهميؤخذألمالال@استكلى.سفالويأل

3فيهماوثوسواالحق؟إلااللهعلى
1الأعرا@؟أ@ 69)..

علىيحتالوارلايتأولواألأالكتا@فيألتهمثاقعليهمئؤخذألم

)سئغمريقولود:بالهمفمابالحقإلاالمحهئخرواصوألاالنصوص،
لالتقؤلهدالأنفسهموئبررودالدليا؟الحياةأعراضعلىويتهافتونلنا@
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حقأ،يتولودلمنيعمرإنمااتهأريعلمودوهملهم،غفرانهوتأكيداللهعلى

رئواكلمايعححودنهمحالهم،هذاولي@فعلا،المعصيةعنوئقلعون

ليه!ماوعردهاالكتبهدادوسواوهمالدنيا!الجاهأعراضم@غرضا

ثارسي@سوكمالقلوبتخالطلمماتحديلاالدراسةولكنبلى!

صالكلمويحرف@اويحتال@ا،ليأولها4يدرسحدإنمالعيد.عهوقلوبهمللدين

الحياةعرصتيلهمالتيالمغرصةللمتاوىال@حارحويجدوامواضعه،

لاوعقيدة،ولهيأخ@ولاثواسة،يدرسولهالدينإلاالدينآلةوهل

أيرهبونه؟ولااللهيتقون

تعقلون؟،أفلايتقون.للذينخيرالآخرةوالدارأ

1ةالأعراتأ 69).

وحدههويتقودالدي@قلوبفي@رنهاإنالاحرة!الدارإنهانعم!

يرححالدي
مىيعصمالديوحدهوهوالكفة،

القريبالغرضقة

في
لها،إلاحياةتصلحولاقبيصلحلااليهيإنهانعم!هذه

فييعدلالذيوالا@مابملاحظتها..إلاحياةتتقيمولالفستستقيمولا

هدهأعراصمىلهايلوحغرضكلحيازةديالمبحةالرغبةالثريةالنص

يهد@ىالديوماالغي؟عركفهاوالطصريححرهاصالذيوماالأرض؟

فيئطفئهاالديوماالمطامع؟وجونالثهواتوسعارالرغاثهياحفيها

الذيوماالدليا؟الحياةلمياتيضيعلاالديالنصيبعلىالحياةصلا

الأرصوأعراصوالشر،الحيرىودوالاطل،الحقلي@المعركةفييتئتها

يطغى؟.ؤالاطليتححوالروتنأى؟يديهالي@م@تمر

الخصمهدافىالأح@الوتقلكوالأحداتالغيرعلىئثئتشيءلا

وفيالهائج
للديريخروأنهاالآحرة،لياليقيىإلاالكرى،المعركةهده

الرعارعوحهفيوالحيرالحقعلىويتتونويتردعود،ويعمود،يتقود،
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ملءوالقين،مطمئي@يتلفتون..لاالطريقديويمضودوالمش،والأعاصير

الي@ينقلودهم
(1)

وفيالعقيدةفيأساسيتانقضيتانالتقوىوقصيةالآخرة،قضيةولأن

هذاعرضعلىيتهافتونالذي@المخاطبينالقرآنيالسياقيحيلالحياة،

للذينخيرالآخرة)والدارالعقل:إلىالحياةعرص@الأث@ى.

.@تعقلون؟أفلايتقون.

لاالحقالعلمكانولوالهوى..لايحكمالذيهوالعقلكانولو

منخيراالآخرةالدارلكانتيقضي..الديهوالعلمتسمىالتيالحهالة

)والذينجميعأ:والدنياللدينا@ز@التقوىولكمتاث@ى.هداعرض

@المصلحين@جرنصعلا)ناالصلاة،وأقاموابالكتابئمنكون

1لأعرافاأ 7 0

0)

همثمما@يم!وثرس@االكتابميثاقعليهمئخدبالدينتعريضوهو

فيبحكمولهولاله،يعملونولاثوسع،الذيبالكتا@ينمكودلا

منتبقى-الايةانغبروحياتهم..سلوكهمفيولاوحركاتهم،تصوراتهم

ولكلجيللكلكاملا،مدلىلهاتعطيمطلقة،التعريض-وراء@لد

ويرى..يحسيكادمدلولاتصور@ا..ئقئكون"ةاللفطيةالصيغةإن

افىيحبالتيالصبورةوصرامة.وجذبقهةالكتابعلىالقضصورةإ@ها

ولاتنطعولاتعنتعرفيوما@يه.كتالهبهايؤحدأن

شيءوالتزمتوالتنطعوالتعنتشيءوالصرامةوالقوةلالحد
سعةتافيولاالتميع!تنافيولكنهااليسرتنافىلاوالصرامةوالقوةالحدإن

يكونأرناليولكنهاالواقعمراعاةتا@يولاالاستهتاراتا@يولكهاالأفق

ليالآحر@ليم"كتدير@حع(1)
@لق@آد"طحل
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محكوبأيطلأديحبالدي@هوالله!شربعةفيالحكمهوالواقع،لا
اقه!بتريعة

لالكتدوالتمسد
شعاسأيالصلاة-وإقامةوصرامة،وقوةجدلي

فيبالكتدوالتمسدلصلاحالربانيالمهحطرفاهماالعبا@ة-
هداتحكيميعنيبدمينا.مدل@لايعيالثعثرإلىمقرونأالدلىةهذه

لإصلاحالعادةشعئرإقامةمعالحياة،هدهلإصلاحالناسحياةديالكتاب

ولاوالنموس،الحياةلهتصلحالديللصهحطرفانفهماالناس.قلوب

ئجرنضيعلا)إناالآية.فيالإصلاحإلىوالإشلىةتصلح

اله..المصلحين

عملا،بالكتبالحادالاستمساكأنحقيقةالحقيقة.هذهإلىيير

علىثجرهال@هئصيعلاالذيالإصلاحهما@داةعباث@الثعئرلاقامة

الرلاني.المنهجهداطرفيبتركإلاكلهاالحياةتفسدرماالمصلحين.

التيالعباثةوتركالنلس.حياةليوتحكيمهبالكتابالجادالأستمساكترك

كادكالديالنصوص،علىاحتيال-دونالراثعلتط@قالقلوبتصلح

صالقلوبتفترحي@كتد،كلأهليصنعهوكالديالكتب،أهليصعه

الله..تقوىع@ثصرالعباثة

القلبويقيمالكتد،أسطسعلىالحكمئقيممتكامل،منهجإنه

القلوب،لتضئحالكتب،معالقلوبتتهافىتمومنالعباثة..أساسعلى

الحياة.ونصلح

كتبتينإلا@لىآحر،منهحابهيستبدلولاعهيعدللاالله،تنهجإنه

العذاب!.علمهوحقالثقوةعليهم

عقيدةأصحابهمكلواإسرائيللبنيالإسلام-قلالقيادة-كنت

قيا@ةمنلبشرولائدالتلىيخ.سالقرةلتلدالله@ختارهاالتي@لسماء

خالقواللهقصور.أوجهلأرهرىقيادتهافالأرضالسماء.منئستمذة
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مبرأةعباثه،فكلهمالهوىمنفبرأةشريعتهلهمثرعالذيوحدههوالشر

اللطيفوهوحلق،بمىأعلموهوخلقهمالديوالقصور@هوالجهلس

منورزقنامموابخوةوالحكمالكتابإسرائيلبنيآيناولفد

6،..1ةالحاثيةأ@العالمينعلىوفضلناهمالطيبات

الثريعة.لإقامةالحكمفيهموكاناللهفريعةالتوراةفبهملكان

والكتاب.الثربعةعلىللقياموكتابهموسىرسالةبعدالنبئفيهموكان

التاريخ.فيلسبيأطويلةوتتابعها@ترةالأنجبياءفيهموكثر

الأرضفيونبياتهممملكتهم@كفت..@الطياتمنورزقناهم@

@والفر@النيلبي@الحير@تالكئيرةالطيبة،المقدسة،

زمانهمأهلعلىتفضيلهموكان@العالمينعلىوفضلناهمة

الله،لريعةللقياثةاختيار@الأولالنمضيلهدامظهروكانالحال؟لمحطبيعة

الأمر،منبيناتوآتيامملموالنبوة:والحكمالكتابوإيناععم

7،..1ةالحاثبةأ

لب@ولاديهغموضلافاصلأ،حاسمايالاالريعةمنأوتوهما@كان

فييفاختلفالكتابموسىآنينا)ولقدولاعوجولا

4أفصلت 50)

فيالله،كتبفيالاحتلا@إلىيدعوماهناكيكنولم
الثرعهذا

جهلعنكادولاالأمرفيغموضهداصكادومامهم،وقعكماالي@

العلم،جصممابعدمنإلااختلفوا@حاالحكم:منلالصحيحمهم
تحاسدصنلثكادإنما..(17ةالجاثيةأ

معرفةمعوظلم،ونغبينهم،

1الجاثةأ@بينهم)بغياوالصواب.الحق 70)..

ينهم؟@يماوالتباغضالتعابمنلهمالحهقدرعماالقرآديحدثتم
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أشدفيوهوكيدهمإلطالومن
ديمابالحيبةع@تهموستلها؟سعيره

والبغضاءالعداوةبينهم)و@لقيناالمسلمة:الجماعةعلىحربصيثونه

4،..6المائدة:أا@أطفأهاللحربنلراأوقدواكلماالقيات.يومالى

اليهوديةأنالفترةهذهفيبداوإدمتعادية.اليهيط@ائفتزالوما

وتفلحالإسلاميةالبلادعلىالحربنلىوتوقدتتساندثالعالمية
يسيولكىا

الحقيقةعلىيثشمللامظهرإلىولاالزمادمنقصيرةفترةإلىشطرألا

فيواليهودالإسلام.قلسبلعام.ئةوثلاثألفخحىدفيكاملة.

شحناء
و@ي

تقممهمافيهماكموامثلإلىومصبرهموتترد.كدلثذذ

الأساد.حولهم

لهاينحققالنيالمؤمنة،العصبةوحيفيكلهالموقصمفتعولكن

وتق@وعدالله،تتلقىالتياليوم،المؤمةالعصبةهيفأينوعدالله

يثاء3.ماالأرض@ها@ياقهؤجققال@ه،لقدرس@ارا

وتقيمحقيقتصعلىبهتؤسةالإسلامإلىالمسلمةالأمةتفيءويوم

ئرعلىوعداقهيومئذيحقوشريعتهمنهحهعلىحياتهاكلها

شرمنجعبتهمما@يكلئسلطودثمومنهذا،يعرفونواليهودالله..حلق

طلائععلىو@تد،بطشسأيدي@مفيماكلويصبونوكيد،
العث

لأيديولكني-بأيدلاويضرلون-الأرص،منشركلفيالإسلامي

ديترعىلامكرة،وخيةضرلاتعملائهم-
إلآالمؤمنةالحصة

يتحقق.أنلدلااللهصؤعدأمره.عابىعلىاللهولك@يخمة.ولا

يومإلىوالبنضاءالعداوةبينهموئلقيناة
نلرآئوقدواكلما@لقامة.

اس@..ئطفأهاللحرب

منعليهاكهيبعثأدبدلايهي،ئمثلهالذيوالمسادالثرهذاإن

يحبلافاقهويحطمه؟ئوقمه
أنبدلاافهيحبهلاوماالأرص!افيالفساد

منعليهببعث
عاده

فسالحأ،الأرضفيويسعون@علبه.ويعفييزيلهس
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4،،.6المائدة:أ@لمفسدين،يحبلاو@لته

ويبينالكتاب؟أهلحاليصفالقرآنويمضي
منالحالهذهفيما

المسلمين.ثينالإسلامعليهايقومالتيالصحيحةالقيمويفررنقائص،

والتعاقد:التعاملفيالكتابأهلنمافجمنلموذجي@فيعرضويبدأ

تأفهإنمنومنهمبليك،يفعهبقطلرنأمنهإنمنالكتابأهلومنأ

فيعلينالي@قالوا:بأنهمفلكقائما.عيهثمتماإلابليكئؤئهلابدينلى

يعلمون،وهمالكذب@تهعلى@وبقولونسل،الأميين

7عمران:آلأ

القرانعليهايجريوالغبنالبخ@وعدموالحقالإنصافخطةإنها

المسلمةالجماعةيو@جهونكانواالذيىالكتابأهلحالوصففيالكريم

خصومةأنفلكالأجيال.جميعفيالكتابأهلحاللعلهاوالتيحينذ@دث

اللنيم،الماكروتدبيرهموكيدهموثسهموالمسلمين،للإسلامالكتاباهل
الدين..وبهذاالمسلمةبالجماعةتالر@@ر@ر

فيحتىحقهم،منهمالمحسنينيبخسالقرآنيجعللاذلككل

لاناسا@مناء،الكتابأهلمنأنيقررهنافهووالمو@جهة.الجذلمعرض

نأفهإنمن@لكتابأهل@ومنمغرية:ضخمةكنتمهماالحقوقيأكلود

بليم@..يؤدهبقنطو

منهمولكن
حقايردونلاالذينالمماطلين،الطامعينالخرنةكذلك

مذا@لخلقئفلسفونهمثموالملازمة.والإلحاحبالمطالبةإلاصغر-@ن-

ال@هعلىبالكذبالذميم،
وقصد:علمع@

فلكقاثما.عليهدمتماإلاإيكيؤدهلابدينلىتأمنهإنمنومنهمإ

ومم@لكذب@تهعلى@ويقولونسيل.الأميينفيعياي@ةقالوابأنهم

يعلمون،..
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ويحعلونالقول؟هذايقولونالذينفهميهي.صفةبالذ@توهذه

فالأمانةمتعددة.مقيي@ىللأخلاق
اليهيكير@ماراليههياليهو@يبين

صنكليعنون@لحقيقةلي)وهمالعربدهميعنونوكنواالأيينويسمونهم

فلااليهود(سوى
وخد@مهم،وعشهمأميالهم،أكلفياليهو@يعلىحرج

ذيم!.فعلولاخسيسةوسيلةستحرجبلاواستغلالهمعليهم،والتدلي@

يعلمونوهمبهذا.يأمرهموثينهمإلههمأنيزعمهاأنالعحبومن

أنالنلسمنلجماعةيبئولابالفحشاء،يأمرلااللهوأنكذ@.مداأن

ذمة،ولاعهدامعهميرعحاوألاولهتانا،سحتأالناسمنجماعةأمواليأكل@ا

تذمم.ولاتحرجبلامنهمينالواوان

اتخذتالتييهوديهود!ولكنها
دي@ناعليهاوالحقدالئريةعداوةمن

يعلمون،..وهم@لكذبد@هعلى@@ويقولونودينأ:

@لكذبيفتري)إنمامؤمنعلهايقدملافاخةجريمةوالكذب

1النحل:أ@د@ه@بآياتيؤفونلاالذين 0

وهي5،،
)ولكنالكفلى:سمة

1المائدةأ@لكذب،على@لتهونيقرواكفر@لذين 0 3

ها
يهود@ولاءهم

الله،علىوكذلواوانحرفوا،اللهكتاببذل@اقد

جاتهمرحلةفينهجهمكانالذيالافتراءبهذاشريعتهعلىواعتدوا

مائخفيوسمشيالخمة،يهودمفامر@تيكئصيم

ويفضحالمنكي@فالمنخورةصدصرهم
اللهبآباتالكفرمنعليهكالواما

آلأيعلمون،وهم@لكذبعلى@لتهويقولونعليه..أوالكذب

حيدتمثمالحقلمعرفتهمعليهماللهغضبالذينهؤلاءك@..8ةعمران

المختار،اللهشعبانهمويدعونمنهم@لناعقونينعق@نعجبومن
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ويكفرورالكذب،اللهعلىيفترونالذيروهموأولياعه..اقهئحئاءوأنهم

إنهوميثاقه..الةعهدوينقضونحياتهم،فيتحكيمهاعدمليبثريعته

هذهوالعصيان..والاعتداءوالفسوقوالظلمالكفر
المؤهلاتمي

لمسكنة..واوالذلةيمةوللهزالله،لعض@

الأرضفياللىثةالبقايافياليومتتهافرالتيالمزهلاتهيوهذه

مسلمين!.حق-سغيرأنفسهم-يسمونالدينالمسلمي@.فراريمن

هده
عليهافينالوناليوم،ربهمإلىبهايتقدمونالتيالمؤهلاتهي

احدقالفإفاوالمسكنة.والذل@الهزيمةمناليهيعلىافهكتبهماكل

مهم.
مايقولها:أنتبلفلينظرمسلمون؟وسحنالأرضفيئعنبلما

هو

يقول!.ثمالملمون؟!همومنا@إسلام،

بالايناعاعليهمالقرآنيعيالكتب،أهلمنالجرةللقلةو)نصالأ

معحالهميصورالمؤمنون.فه@اكسهاء.كلهمليسحاالكتابأهلأد@يقرر

جزاءهوفإذاعندهجزاعحمويفررالصادقبن.المؤمنينحالهيفإذاربهم،

الليلآناءا@نهآياتيتلونقائمة.أمةالكنابأهلمنسواء.بوا

عنويخهونبالمعروتويأمرونالأخر،وايومباكيؤمنونيسجدونوهم

منيفعلواوماالصالحبن.منوأولئكفيويسلىعون@لمنكر،

1عمرانآلأالهبالمتقينعليموا@تهيكفروه،فلنيخر 1 30-1 1.،5

صا@قأإيماناآمنهافقدأهلسللمؤمنينوضئةصورةوهي

هذاحراسةعلىوقامواالمسلم،للصفوالضم@اشاملا،وكاملأعميقا،

وحققهاالإيمان،بتكاليفلهف@واوقدواليوملادهآمنها
حيرإليها-انصمواالتيالمسلمةالأمةسمة

دأمرواللناس-أخرجتامة
فجعلحوجملة،الجر@يلفوسهمرنجتوقدعنولهوالالمعرو@

الشهاثةهذهثمومنالحيرات،فىفلآغيافيه،ئابقونالذيالهد@
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ئبخسحالنألهملهمالصادقومذا@لوعدمنأنهملهمالعلوية
ولنحقا،

منأنهمعلمسبحانه-اقه-أنإلىالإشارةمع

ئنصصاليهو@معالموقفالقرآنيالسياقركدلموهكذا

الإيمادموكببلىيصمهموهوجزائهم،حسنوئمررسهم؟المؤمنالقليل

التصديق@لىهداهمالذيأنويقرروالإيمان.بالعلملهمويشهدالعريق،

ديالرسوخهوقبله،منأنزلومايكيه@-الرسول-إلىأنزلماةكلهلالىين

يؤفونوالمؤمنونمنهم@لعلمفيالراسخونلكن@الإبمان:وهوالعلم

@لزكاة،و@لمؤتون@لصلاة،والمقيينتبلكمنأنزلومابيك،أنزلبما

عظيمأ!@جرأشفتيهم@ولئدالأخر،و@ليمبا@والمؤمنون
1النساء:أ 6..،2

الإيمانإلىأهلهيقطكلاهماالمير،والإيمانالرالمخ،فالعلم

منجاءالذيالدينتوحيدإلىيقودكلاهماكله.بالدين
اللهعند

كالإيمادالصحيحةالمعرفةإلىطريقالوصفهالراسخالعلمويخكر

لقةللور،القلبيفتحالذي
الحالواقعتصورالتيالقرآنيةاللفتاتمن

داللمكلفيالثريةالنفسواقعتصوركحايومذ@ك،كانتالتي

القل@بينيحولاناللذانهماالجاحد،كالكفرالسطحي
المعرلةوبي@

هذاشهد
ويأحذودالعلم،فييتعمقودفالذي@زمان.كلفي

مه
على@والكوية،الإيماندلائلأمامألفمهميحدونحقيقي،نجصيب

لهدالأنالاعتقادألاعليهايحيبلاكيرة،كويخةاستفهامعلاماتأمامالأقل

فلثوصعتو@حدفإر@ثةودامضرفا،مدلرأمسيطراواحدأإلهاالكون

المؤمنون-للهدى-قلوبهمتتثوقالدينوكذل@الناموس

المعلومكبتاوشونالذين@مابالهدى..أرو@حهموتتصلعليهم،اللهيفتح
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@در@كوبينبينهمالعلمقثورنحولالذي@فهمعلماء،أنفسهمويحبون

علاماتالسطحي-الناقصعلمهمبلهم-تبرزلاأوالإيماد-دلائل

منشأننهموشةالاستفهام
وكلامماولاللهدىقلوبهمتهفولا

فيلايجدالذيهو
يجعل@والإيمان،طمأنيةعنللبحثحاجةسفه

منجاتالتيالصحيحةالأديانبين@يفرقجاهليةعصبيةالتدت@
ثلانعند

عليهماللهصلياتالرسل،منمتصلواحدمو@أيديعلىواحد،

@أجمعي@.

منأولتعني-القرانيةالإشلىةهذهأنالمأثورالتفسيرفيصردوقد

النصولكن@ثح@-للرسول-استجبواالذيناليهو@منالنفرأولئكتعني-

الإيمان@والراسخالعلميقي@هالدين،لهذامنهميهديمنكلعلىيخطبق

ديالكريمالقرآنويمضي
الكف

وهوائيلإسنجيطبيعةعن

الظلمفينسلىعالنيالجبلةدهيمنصفحاتيعرض
همهموالاعداء..

فيممهموالعصيان..والفسوقالإثمعنيتورعونلا
وتكشفتفضحهمجطةإنهاوالافنراءا@هئرععلىالعدوان

مفمكثيراالتعير@وترىخرومنمنظررةكأنهاحركاتهموترسمخباياهم،
"يعملونكانوامالبضالسحتوكلهموالعدوان،الإثمفييسلىعون

(62لمائدة:ا1

الإئمفيتسابقايتسابقونكأنماالقومتمورمفاعلةوالمسلىعة
ئصورولكنهاوالثنغ،للتبشيعترسمصورةوهيوأكلوالعدوان،

حالة
وتسقطالفسا@فيهايريحينوالحماعاتالنموسحالاتص

وييطرثالقيم

الحال،هذهملإلىانتهتالتيالمجتمعكإلىيخظرالإنانوإد

قويهموالعدوان،الإثمإلىإلىي@سابقونفيهامنكلكأنمايرى
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لاالفاسدة-الهابطةالمحتمعكفيوالعدواد-فالإثمس@اء.وضعيفهم

كذلكيرنكبهمابلالأقوياء،علىيقتصران

الاعتداء،يملكودهؤلاءوحتىتيارفييسماقودهؤلاءفحتى

علىلعضهميعتديولكهمطبعا.الأقوياءعلىالاعداءيملكونلاإنهم

المحتمعاتفيتكونالتيهيلأنهاال@ه.حرماتعلىويعتدونبعض.

لهحلىسلاالذيالمستباحالحمىالفاسدة
لالإثممحع@م،ولاحاكمس

هدهعملفيهماوالمسارعةيثد،حي@المجتمعطالعوالعدوافى

المجتمعك

كادوكذلث
للحرام..أكلهموكدلكالأيامتلكفييهيمجتمع

سمةكدلدالحرامفأكل
بعملود@!كفوامالش@آفى!كلفييهرد

م@أحرىسمةإلىألياقولثر
وهوؤالفاسدةالمحتمعاتسمات

أمرعلىالقائمي@والأحبارالريعة،علىالقائميىالرتانينسكوتيستنكر

وأكلوالعدوادالإثمفيالقوممسارعةعلىسكيتهمالدييالعلم
عننهيهموعدمالمحت؟

فيه.يتسالقورالديالرهدا

الحت!وكلهمالإئمقيلهمعنوالأحبرالرتانبونينهاهم@ولا

آ(..3المائدة:أ@يصنعون!كانوامال@

الدبروالعلمالئريعةأمرعلىالقائمينسكوتسمةالسمة-فهده
عما

هيوعدوان-إثممنالمحتمعدييقع
@سدتالتيالمحتمعكسمة

فعلوم@منكرعنيتناهونلاكانوا@إسرائيلوشوبالانهيار..وآننت

الكريم..القرآنعنهمحكىكما..(79المائدة:أ

يهيسيدأنالمتاسكالقويالحيالفاضلالخيرالمجتمعسمةإن

وينهىبالمعروفيأمرمنفيهيوجدأنصوالنهيبالمعروتالأمر

عنوالنهيروفبال@الأمرإلىيستمعمنيهيوجدوأدالح@كر.ص
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فيهالمنحرفونيحرؤلابحيثالقوةمنالمحتمعغرتيكودوأنالمنكر؟

عنالناهينو@بالمع@الآمرينإيداءعلىولاوالنهي،الأمرلهداالتنكرعلى

هنا
علىالساكتينوالأحبار،الربانيينعلىباللائمةينحي

بحقيقومونلاالذينالسحت،وأكلوالعدوانالإثم@يالمارعة

الله.كتابمىعليهاستحفطياما

رهنلسادهأوالمجتمعفصلاحثين.أهللكلالديرلصوتوإنه

والنهيلالمعروتالأمرفيبواحبهمفيهوالعلمالريحةعلىالحفطة@قيام

غيرامروالنهيوالأمر)1(،وتهىتأمرلأسلطةايقتضيوالأمرالصكر،عن

يحصلأنينبغيوكذلكشلطان.والنهيوالأمرليان،دالدعيةالدعوة.

لإمرهميجعلالديالسلطارعلىالمنكرع@الناهوربالمعروفالآمرون

كلام!.مطلقيكونفلاالمجتمع،فيقيمتهودهيهم

الأبدية:الفعنة

كلمةتفرقتوهكذأ
وفدتوعاثاتهم،واعتتاداتهمإسرائيلبني

فيوت@اثواقلوبهم،وقستأرواحهم،والتوتنموسهم،وانتكستلمحطرتهم،

الهروطريقظلمهمفيسلكياحتىوعنادهمكمرهمليولحواطغيانهم،

وا

بكرمنشقتكلمةولولافاختلفالكا@موسىآتبناولقد

مهشدلفيوإنهمببنهم.لقضي
1أههد:@مريب 1

سقتكلمةولكنالسبيل،سواءوضلماصواحتلموأتمرقها
من

الله

القيامة.يومالكاملحسالهميكودأفى

"ير@حع(1)
4صر@لؤآداطلالثي 43-4 4
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..@بينهملقضيربكمنسبقتكلمة)ولولا

عذ@يحلولمالكلمة،هدهسبقتماولحكمة
الاسئصال@

@هم،

تلهموالدي@كابأ،لهملأن
يومإلىئؤجلونكلهمالرسلأتبحس

كالجيلتتدبرهأنالأجيالتتطيعباق،هدايةالكتابلأنالقيامة،

كذلثلي@واثمرفي.انزلالذي
إلايشهدهاالأالتيالماثيةالخوارقلي

والإنجيلوالتور@ةط.العذ@فيأخذهئؤم@لاأدو)مابهايؤسأدفإماجيل،

الأير،الكتبيحيءحتىللأحيالمعروض@يظلانمتكاملادكتاباد

لمائصدقا
للناسالأخيرالكتبهو@ئصحوالإسحيل،التوراةسيديهبي@

لمحماحميعا،النلم@أساس@علىوئحلسبجميعا،الاسإليهئدعىجحيعأ

الفيموسىقمئي.@)وإنهمواهلالتوراةاملفيهم
سمريب@منهثد

كتا@
موسى،

اجيال،لعدإلائكت@لملأله

لفتبعيه.ديهيقينفلاواضطرلت،الروايكفيهوتمرقت

حيرهاأعمالهمسيوفردالكلفإدفدالعذابكادا@@@

تضيع.ول@الخير@هاالعليملهاسيوفيهموشرها.

نجير@يعملونبماإنهأعمالهم.ربكليوفينهملماكلا)وإن

1أهحد الجزاءفيأحدئكلاحتىمن@ةتوكيداتالتعبيرولي.(11

وحتىوالتأجيل.الإلطارجراءسوالوفاء
أحديكلا

دي
القحعليهماأن

شكلاالديالباطلهو
دي

كلقلمنزاولهالديالشركوألهلطلانه،

ا

المترةتلكفيالحركةواقعيقتفههاسما@التوكيد@لهذهكان

والقلة-@الله-رسولومنمهاالعيدةوقفتهمالمشركونوقففقد

الموعحداثهطعذ@لينماالتقربوجهعلىالدعحةوتحمدتمعه،المؤمة

يقعلمفؤجل
ناجي@أعداؤهاويمضيالمؤمةلالعصبةيزلواث@ىلعد.

ا

الحتة،تنلىلهاالثاتةالقلوبوحتىالقلوب.لعصتهتر@يهالترةإنها
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التثبيت.هذاثلوالىالتسريةهذهمثلإلىونحتاح

بثيءيكونلاالمؤمنةالقلو@وتئبيت
أعداعمابتوكيد@نيكونكما

هم
فيه!.شكلاالذيالباطلعلىوأنهماقه،أعداء

بئيءالمؤمنةالقلوبتثبيتيكونلاكذلك
بجلاءيكونكما

فيهينالونمعلهم،بومإلىالطغاة@رجاءالظالمي@،أمهالفياللهحكمة

يفلتون!.ولاجزاءهم

القرآنية،النصوصفيالعقيدةبهذهالحركةممضياتنلمحوهكذا

لهايكشفوكيفالمسلصة،بالجماعةالمعركةالقرآنيخوصكيفولرى

معالم

بالنبييؤمنونالذينإلاإسراثيل-بنيعلىالأبديةاللعنةكانت

تنتهي،لاالتيالمعصيةمنفترةبعدأمرهمإليهاشهىبماويتبعحنه-الأمي

عليه:ئعقبولاله@ر@لاالذيلالحكمالإلهيةالفئةوصدرت

ييمالىعليهمليعقربدتأقن)واذ
سؤيسومهممنالقامة

العذ@
رحيم،لغفوروإنهالعقاب،لسريعربكإن@

1ةالأعرافأ 6..،7

فياليهودعلىاللهفبعثصدصره؟مذتحققالأبد@لذيفهو@نن

عمومه،فينافذاسيطلوالذيالعذا@.سعيسومهممنالزمانطفنر@

سحيسيمهممنوأخرىآونةدينعليهمالله@يبعث
انتعحاوكلما.@العذ@

منال@هئسثطهمممنالضربةجاع@هموبغوا،الأرضفيوطعياواتمثمها

ستخرجلاالتيالعاصية،الناكثةالنكدة،الاعيةالفةهدهعلىعاثه

إلىتجنححتىانحرا@منولاتثوبةمعصيةفيلتفعإلامعصية

اتنحرا

واستطالت!عرتفديهودوأننوقمت،فداللعنةأنأحيانايبدوولقد
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ا@هإلايدريولافتر@تسعلىضةقرةإلاهي@@ن
س

الذيدا
القيامة.يومإلىلعدهاوماالالية،الحولةليعليهمس@لط

لينبيهاقهئحبركماالقيامة-يرمإلىالدائمالأمربهذااللهتأونلقد

العذ@فيسبحانهاتهصمةبتقريرالأمرهذاعلىئعقباقرآله-
والرحمة:@

.@رحيملغفور@انهالعقد،لريعربكإنإ

كما@خدط-بالعذ@كلمتهعليهمحقتالدينيأخذعقالهلسرعةفهو

ئو@مصالتولةيقلورحمتهبمغفرتهوهوالبحر-حاضرةكانتالتيالقرية

عندهم،مكتوبأيحدونهالذيالنبيالرسوليتعونممنإسرائل،بنيمن

سحانه-عداله-دليسوالإنجيلالتوراةفي
هوإنماإحةولالقمةص

والرحمة.المعفرةو@راعهيستحق@ه،لصالعا@لالجزاء

اللهأتاهمأدمدإسراثيلليمسيرةعىالواصحالبيانهذاوبعد

المحهنبدوات@قدورحمة.هدىالسلام-عليهمرسى-يديعلىالتوراة

ووص@واشكاسوعلمقصدصبالهدىالضلالةواشترواطهورهم،@راء

احكامهواؤلواكلامهوحرفهار@هم،معد@هموسؤ@وتصرفاتهمحالهمالله

أنبياثهمقتلفيالثنيعةوقاحتهمثموسوشريعته،

قلو@هم،راغتوقدالفاسميىالقومطيعةصالقرآنكصوهكذا

الصلدةكالححلىةأ@ئدتهمفأصبتأرواحهم،وجفتعقولهم،وانطمست

حاويةجامدةجا@ةقاسيةإيمان،فيهايتنفسولاحياة،فيهاتنبضلا@لتي

بعدوأمرمماستخلا@هم،و@طلالأرض،تديقيادالتهت

اللهإلىذلك
فيكانوافبماالقيامةيومببنهمبقضيربدإن@القيات.يوم

..(93أيون@:يختلفون،

إلىيرذجديى،ورسولجديدةلرسالةالأرصفىالحلافةاللهكتثم
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لاال@هشريعةوئحكملصاعتها،السماءقبادةوإلىاستقامتها،ا@هشريعة

ديالبشرأ@اء
القيا@ة:هده

الذبنأهواءولاتتغفاتبعها،افمر،منضريعةعلىجعلناد@م

1الحانيةأ@بعلمونلا 80)..

يعلمونالذين،أهواءوبمااته.نجريعةلإماالأمريتمحصوه@كدأ

هالكولب@
س

د
المستقبمةالئريعةلي@وسططريقولانالت،رص

عداهاماالأههاء@كللئخكمإلااللهثريعةأحديركوماالمتقلحة،والأهواء

يعلمونلاالدي@إليهيهفوهوى
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الموضوعاتنهرص

لنيل(يسروبني@لسحع@عليه)موسى-

لأولاالباب

م@إسراثيلوليالسلام-علهيعقو@-إسرائل-قصة-

موسى-قل
7السلامعلحه 0 0 0 0 0

9اللامعليهيعقوب-بسراثل-- 0

الباب

@لسحم(عليهموسى-

تم@

القسم
وفرعونموسىلأول.ا

الأولىالحلقة

وطفولته.....موسىولادة

وفتؤتهموسىشبب

السر..ظهور

مدين....إلىمصرمن

وال@@@....الرحمة

والضراحة..البساطةبينالزواج

5 3

2 7

0 0 0



ا.......الناليةالحلقه

سبحانه........الله

مصر......إلىمدلتمن

العطمى......واللحظةالكرىالمفاحأة

لرسالة...........والتكلي@ا

منفصل
ورحمة.........الله

بالرسالةوالتكليفوهارونموسىلقاء

النالنة.........الحلمة

والباطل....الحقلقاء

والتلغ........المواحهة

المزلزلة....والمعجرةكليظتهديد

الميدان.....إلى

والاطل....الحقلي@

الكبرىالحفاجأة

الحياةعلىالعقيدةاشصار

والوعيد...ال@امر

ونصيحةكريمإيحان

الخاح..والبريقالرائفةالارتهة

وقومه......موسىبين

الينات.والآياتالموقظةاللمسة

ورحمة.....لعمة

وإحابة.......ذعاء

الرابعة.......الحلقة

الإيماد.....واشصارالطغبإنعاقه

مصرمنإسرائيلبيوخروجالحق،انتصار

6

7

1 2

1 6

1 7



إيمان

ونظر.........عبرة

وماهد.صور

وبمكرموقص

ا
مر

عون@رأة

فرعونابنةماشطة

والعقيدةالإيمانميزان

إسرائلوبيموسىالئفي.القسم

مضاعفوجهدمريرصر

الفريدالموقف

وانتكاس.ارتكاس

مواجهةلياللام-عليهموسى-

صارمةوكقارةعي@تأديب

والمعاحرة.التعتت

الغليظ...

وجحود.....ومعصيةاسحر@ف

والتعتت.....اللجاجة

العمة
والشكر.....الكفربي@

والخضر......موسى

غيبية..مفاجك

طهرتإناالحقانقأعح@ما

الميعاد...أرض@ألر@على

السلام..عليهموسى-شخصية

وصبر..أذى

5 4

والضلاوالريغالفتمة

1 8

2 6

"3
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ثرلن()قصة

المعرورة........الثاجرة

و@تة..........زية

الظاهرةالقيم

@لعننبن(صاحب

وتقديم.....عرص
بالتهإلأقؤةلااللهشاءما

الله...ميزانفي

@الحق.مرآة

وتقديم.عرض

والإيمانالكفربين

يم..

لحكمة

التوجدفصة

وحادتوصية

ةالاخرقضية

المؤمنعدة

@ثبنلاءو@لجزاء()فصة

@لسحم(علبهلفمان-)فصة

المؤم@....سمة

والحر@ف@سخمفزع-مشهد

وانتكاس.مسح

5 4

38

4 2

4 4
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وفعلعظيمجرم

الممعول.والوعدالصادقةالبوعة

التاريخخطواتمعإسرائيلبيرحلة
اللعة

3 4

5 0








